working papers

O JUDICIÁRIO E O IMPÉRIO DO BRASIL:
O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1828-1889)
Andréa Slemian, José Reinaldo de Lima Lopes
e Paulo Macedo Garcia Neto

ESTE É UM ARTIGO EM ELABORAÇÃO. PROIBIDO CITAR SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR / WORKING PAPER. PLEASE DO NOT QUOTE

mai 2009

working papers

O JUDICIÁRIO E O IMPÉRIO DO BRASIL:
O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1828-1889)
Andréa Slemian, José Reinaldo de Lima Lopes
e Paulo Macedo Garcia Neto

ESTE É UM ARTIGO EM ELABORAÇÃO. PROIBIDO CITAR SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR / WORKING PAPER. PLEASE DO NOT QUOTE

mai 2009

COLEÇÃO DE ARTIGOS DIREITO GV (WORKING PAPERS)
A Coleção de Artigos Direito GV (Working Papers) divulga textos em elaboração para debate, pois acredita que a
discussão pública de produtos parciais e inacabados, ainda durante o processo de pesquisa e escrita, contribui para
aumentar a qualidade do trabalho acadêmico.
A discussão nesta fase cria a oportunidade para a crítica e eventual alteração da abordagem adotada, além de permitir
a incorporação de dados e teorias das quais o autor não teve notícia. Considerando-se que, cada vez mais, o trabalho
de pesquisa é coletivo diante da amplitude da bibliografia, da proliferação de fontes de informação e da complexidade
dos temas, o debate torna-se condição necessária para a alta qualidade de um trabalho acadêmico.
O desenvolvimento e a consolidação de uma rede de interlocutores nacionais e internacionais é imprescindível para
evitar a repetição de fórmulas de pesquisa e o confinamento do pesquisador a apenas um conjunto de teorias e fontes.
Por isso, a publicação na Internet destes trabalhos é importante para facilitar o acesso público ao trabalho da Direito
GV, contribuindo para ampliar o círculo de interlocutores de nossos professores e pesquisadores.
Convidamos todos os interessados a lerem os textos aqui publicados e a enviarem seus comentários aos autores.
Lembramos a todos que, por se tratarem de textos inacabados, é proibido citá-los, exceto com a autorização
expressa do autor.

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

O Judiciário e o império do Brasil: o Supremo Tribunal de Justiça (1828-1889)
Andréa Slemian 1
José Reinaldo de Lima Lopes 2
Paulo Macedo Garcia Neto 3
Envie seus comentários para: slemian@usp.br; jrlopes@usp.br; macedogarcia@yahoo.com.br.
Sumário
Breve apresentação.......................................................................................................................................3
O Supremo Tribunal de Justiça nos primórdios do Império do Brasil (1828-1841).........................................4
Andréa Slemian
Introdução........................................................................................................................................................4
1 O Império do Brasil e a criação do Supremo Tribunal de Justiça......................................................................7
2 O Tribunal, seus magistrados e as tensões entre os poderes........................................................................17
3 As revistas: questões de ordem particular e pública......................................................................................24
Considerações finais.......................................................................................................................................37
Bibliografia......................................................................................................................................................37
Fontes............................................................................................................................................................39
Periódicos......................................................................................................................................................39
O Supremo Tribunal de Justiça no Império (1840-1871)...............................................................................40
José Reinaldo de Lima Lopes
1 O judiciário como poder no constitucionalismo brasileiro..............................................................................40
2 As questões eleitorais..................................................................................................................................59
3 Conflitos com o executivo............................................................................................................................64
3.1 As questões policiais e criminais....................................................................................................................64
3.2 As questões de governo e questões econômicas..............................................................................................70
1

Pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros/USP (pós-doutorado) e do Projeto Temático Brasil: Formação do

Estado e da nação no Brasil (c.1780-1850), ambos financiados pela FAPESP.
2

Faculdade de Direito da USP. DIREITO GV, São Paulo.

3

Mestre em direito pela USP.

Não citar/Please do not quote

1

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

Referências bibliográficas...............................................................................................................................75
Fontes impressas...........................................................................................................................................76
O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889).....................................................................................77
Paulo Macedo Garcia Neto
Introdução......................................................................................................................................................77
1 Reforma Judiciária de 1871.........................................................................................................................79
2 Eixos da Reforma.........................................................................................................................................80
3 Justiça e Polícia...........................................................................................................................................82
4 As omissões da Reforma de 1871 e a nova pauta do debate........................................................................85
5 A interpretação das leis e os assentos da Casa de Suplicação......................................................................87
6 Reforma Eleitoral de 1881............................................................................................................................89
7 Regulação Econômica e Conflitos de Atribuição...........................................................................................92
Considerações finais.......................................................................................................................................96
Bibliografia......................................................................................................................................................96
Fontes primárias.............................................................................................................................................98

Não citar/Please do not quote

2

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

Breve apresentação
Os três textos aqui apresentados foram concebidos no espaço de discussão coletiva e
interdisciplinar do Núcleo de História do Direito (FGV-SP). Lá, o tema foi sugerido, em 2007,
por Thiago Acca (pesquisador da instituição) que então manifestava sua perplexidade diante
da inexistência de trabalhos que discutissem a história do Supremo Tribunal, e de sua
relação com o Judiciário, sobretudo para o Império do Brasil. A partir de então, nós
elaboramos um plano para tratarmos dessa lacuna para o século XIX, dividimos o período
cronologicamente em três fases que considerávamos, por experiências prévias de pesquisa,
fazerem sentido para a história do órgão. Definimos também que nos interessaria
particularmente sua relação com outras esferas de poder, bem como sua ação pública e
mesmo política, a despeito de então caber à justiça um preponderante papel nos conflitos
entre particulares de acordo com o arranjo constitucional imperial. Quanto ao resto (fontes,
organização dos textos, enfoques) cada autor teve a liberdade de trabalhar a sua maneira e
de acordo com suas especializações. Do que se vê três textos distintos, mas que carregam
consigo tanto preocupações de origem como zonas de contato e diálogo que apenas o
trabalho coletivo pôde oferecer. São eles, todos em versão preliminar para discussão:
1. O Supremo Tribunal de Justiça nos primórdios do Império do Brasil (1828-1841) (Andréa
Slemian)
2. O Supremo Tribunal de Justiça no Império (1840-1871) (José Reinaldo de Lima Lopes)
3. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889) (Paulo Macedo Garcia Neto)
Vale dizer que uma primeira apresentação coletiva desse trabalho foi feita no
Seminário Internacional Diálogos entre Direito e História: cidadania e justiça, em outubro de
2008, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (Niterói). Além do
financiamento da Fundação FGV, também recebemos um auxílio para pesquisa do Projeto
Temático Brasil: formação do Estado e da nação (c.1780-1850), financiado pela FAPESP.
Os autores
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O Supremo Tribunal de Justiça nos primórdios do Império do Brasil (1828-1841)
Andréa Slemian 4
Introdução
Em janeiro de 1829, alguns dias após o jornal Astréa noticiar a instalação do Supremo
Tribunal de Justiça na Corte do Rio de Janeiro 5 , o mesmo periódico publica uma
correspondência no mínimo provocativa. Trata-se de um pequeno texto em que seu
autor, alcunhado “amigo de ver todos os estabelecimentos”, narra sua ida até a sala da
instituição com o intuito de assistir uma “coisa tão digna” como seriam os “debates
forenses em decisões dos processos” (Astréa, 22/01/1829, p. 1675-6). Diz que teria
encontrado a sala fechada, sem porteiro, num dia previsto para os trabalhos do órgão; e
mais: que junto com ele estariam mais duas pessoas que teriam sido informadas de que
seus ministros reuniam-se no fundo da sala, onde haveria uma estreita escada com uma
porta que não encontraram. Pergunta maliciosamente, ao final da correspondência,
quais seriam os dias de seu funcionamento e se os trabalhos seriam realmente abertos
ao público.
A resposta aparece no mês seguinte em artigo de punho do próprio editor do jornal.
O tom era o da necessidade de “publicidade” nas decisões judiciais para que o Supremo
Tribunal não nascesse “desacreditado”. Ainda assim, descrevia seus ministros com
desdém e atacava seu comportamento:
Os membros daquele tribunal tem entre si personagens muito respeitáveis,
sisudas, e entendidas: mas não receamos ofender a verdade expressando que
muitos destes senhores imbuídos nas velhas Pandectas, Digestos, e mais fontes
do direito antigo, muito custosamente se hão de moldar aos axiomas hoje em
voga. Ninguém ignora a força da criação e dos hábitos inveterados, e por isso
não os podemos macular. Os seus semblantes, as suas expressões, nos dão a
conhecer aqueles que, qual matéria pesada e trôpega, abafam o espírito dos
bons com o ditame da sua consciência errônea (Ástrea, 03/03/1829).

Desde essa época até hoje, as correspondências dos periódicos nunca foram
isentas. Nos idos da década de 1820, no mundo luso-americano, as folhas impressas se
constituíam numa grande novidade trazida pelo ideário constitucional alicerçado nas
premissas de garantia de direitos invioláveis e de controle e separação entre os poderes
(legislativo, executivo e judiciário) em voga em todo mundo ocidental desde, pelos
menos, os setecentos (Fioravanti: 2001). Dessa forma, a premissa de liberdade de
expressão e de opinião era fundamental na agenda de construção dos Estados liberais, o
4

A autora é especialmente grata ao auxílio de André Javier Payar e de Eduardo Cavalcante na pesquisa.
O Tribunal iniciou seus trabalhos no dia 09 de janeiro de 1829, instalado provisoriamente na sala das sessões do
Senado da Câmara da Corte, adornada e mobiliada para recebê-lo, incluindo um local para o “público espectador”. No
mês seguinte, o Tribunal iria, também provisoriamente, para a casa ocupada pela extinta Mesa de Consciência e
Ordens, no Largo da Carioca. Ver: Diário Fluminense, 14/01/1828 e 04/02/1829.
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que produziu um significado especialmente contundente no processo de Independências
nas Américas, quando o debate em torno das alternativas políticas de futuro
protagonizou a cena pública (Slemian & Pimenta: 2003). Com o fim da censura régia
sobre os escritos, em 1821, após a adesão ao movimento revolucionário e constitucional
do Porto, as principais cidades do Brasil seriam invadidas por dezenas de papéis e
periódicos que refletiam a intensa disputa política entre grupos, e forneciam lastro à
formação de um espaço de opinião publica moderna (Morel: 2005).
Não à toa, o correspondente da Ástrea, de um lado, atacava diretamente as
capacidades dos recém escolhidos ministros do Supremo, tidos como representantes de
uma tradição “antiga” que considerava inadequada para os tempos então vividos; de
outro, a mesma edição do periódico trazia uma matéria que elogiava o sistema de
jurados (júri). A contraposição era perfeita, e a crítica do jornal, clara: o elogio às
instituições com menor ingerência de juízes formados - como era o caso dos jurados,
ainda que valessem apenas para a primeira instância -, e a desconfiança em relação aos
desembargadores, juízes de carreira, identificados não só com um paradigma de direito
prevalecente no Antigo Regime, como também com o passado português – diante do
clima de anti-lusitanismo que rondou todo o Primeiro Reinado após a Independência.
A fala do correspondente era igualmente significativa se tomarmos em conta a
agenda de construção de novas instituições para o então nascente Estado brasileiro. A
consolidação de uma esfera entendida como de representação “nacional” ou “dos povos”
fora uma das grandes reivindicações por parte dos americanos após a abertura das
Cortes Constituintes da Nação Portuguesa, em janeiro de 1821, onde tomaram assentos
deputados egressos de várias províncias do Brasil. Era assim que quando D. Pedro,
ainda na condição de Príncipe Regente, decretou a abertura de uma Assembléia
Constituinte e Legislativa no Rio de Janeiro, em junho de 1822, e que deveria funcionar
pari passu à sua congênere lisboeta para contemplar os interesses da América, o
impacto imediato foi positivo no Brasil face às tensões que se avolumavam nas Cortes
(Barman: 1988; Dolhnikoff: 2000). Isso para dizer que, naquela ocasião, a iniciativa de
criação de um poder legislativo gozava de legitimidade prévia, em função das
experiências políticas que consolidavam os novos sistemas representativos em todo
mundo ocidental, e logo seria determinante na consecução da alternativa da
Independência que, bem longe de uma luta entre “portugueses” e “brasileiros”, foi
caracterizada por um conflituoso e errático processo.
O mesmo não valia em relação ao Judiciário, ao contrário. Fora a experiência
revolucionária francesa de 1789 que colocara definitivamente em xeque sua legitimidade,
ao estabelecer a primazia do legislativo enquanto encarnação da “nação”, capaz de
delegar aos órgãos públicos representativos o direito de agir em seu nome; o que foi,
sem dúvida, fonte de um dos maiores dilemas normativos relegado à posteridade: a
concepção do ideal de um legislador “virtuoso”, essencialmente respeitoso com os
direitos dos indivíduos como expressão da “vontade geral” (Fioravanti: 1998; Clavero:
1997). O que nos interessa notar é como essa prática fundamentava-se num
escancarado ataque à jurisprudência, definida como contrária à “tirania” dos juízes que,
identificados com o caráter casuísta e flexível das decisões, tornariam o direito um saber
Não citar/Please do not quote
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hermético, de resultados imprevisíveis e incontroláveis pelos cidadãos (Hespanha: 1998).
Eis uma das críticas mais bem acabadas à estrutura das antigas monarquias
tradicionais, assentadas num paradigma jurisdicional (isto é, o rei entendido, em última
instância, como o grande provedor de justiça) em que as instituições judiciárias eram
indissociáveis da política, e os desembargadores e juízes, peças fundamentais na
reprodução das estruturas sociais vigentes 6 . Exceção era a Grã-Bretanha onde
funcionava um tipo de monarquia constitucional que, na passagem do século XVIII para o
XIX, também viria a servir de modelo aos novos regimes.
A experiência revolucionária francesa de ruptura com o passado jurídico
tradicional, mesmo sem ter sido homogênea ou predominante no mundo ocidental
(sobretudo após a Restauração européia de 1814), marcaria profundamente as
alternativas de construção dos novos regimes representativos, o que seria visível no
Império do Brasil nas suas duas primeiras décadas. Nessa toada estava a Ástrea, seu
ataque aos ministros do Supremo e sua defesa do júri. Mas a questão não ficava apenas
aí. Uma das soluções institucionais advindas a partir de então - experimentada de
maneiras distintas na França, nos Estados Unidos, e em vários outros Estados nacionais
– relacionava-se com a necessidade de isolamento do judiciário no tocante às questões
políticas. Dessa forma, caberia aos juízes e tribunais decidir apenas sobre questões de
direito, como parte de um poder responsável pela aplicação das leis, deixando as de
orientação legislativa e constitucional às instituições representantes da soberania
nacional.
Na solução francesa, que serviria de base à brasileira, o foco do judiciário passaria
a ser o das relações entre particulares – e, eventualmente, desses com o governo
quando se tratassem de litígios que envolvessem interesses privados -, enquanto que
conflitos existentes na administração da coisa pública contariam com um espaço de
julgamento dentro do próprio executivo, ou seja, em uma esfera de justiça administrativa
(Lopes: 2004 e 2009). Dessa forma, tentava-se blindar o judiciário da tomada de decisões
que pudessem ir contra o direcionamento político, que deveria ser feito em nome de uma
maior transparência no funcionamento, eficiência e agilidade das instituições (vale
lembrar que os casos de justiça podiam demorar anos ou mesmo décadas para serem
resolvidos, em especial na tradição portuguesa). No entanto, essa era a doutrina que, na
prática, não revelaria ter muito de revolucionária.
Dito isso, e diante da completa ausência de trabalhos que se detivessem
especificamente sobre o tema 7 , nosso objetivo é lançar elementos para se entender a
criação do Supremo Tribunal no Império do Brasil e, especificamente, sua atuação
institucional e os conflitos daí advindos em seus primeiros anos. O recorte não é casual,
pois defendemos que, ao final do período regencial, o órgão ajudaria a consolidar o
6

Sobre o nascimento da crítica em relação às estruturais políticas, sociais e mentais no século XVIII, ver Reinhardt
Koselleck (1999).
7
Existem poucos trabalhos que se dedicaram à estrutura institucional da Justiça no Império, nenhum dos quais tenha
tratou especificamente do Supremo Tribunal. Apesar de antigos, convém destacar os esforços de síntese de Aurelino
Leal (1922) e, décadas depois, de Lenine Nequete (1973), bem como o trabalho mais atual de Ivan Vellasco (2004) que,
mesmo numa perspectiva que privilegia o funcionamento da justiça e dos seus conflitos em Minas Gerais, valoriza os
aspectos institucionais no seu enquadramento.
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judiciário como um poder efetivo na nova ordem constitucional – e, assim, o próprio
Estado nacional -, além de ocupar um importante papel na resolução de questões que
tocassem na esfera pública. Em em especial, nos litígios que envolviam a Fazenda
Nacional, nas resoluções de problemas que envolviam a manutenção da ordem e nos
conflitos entre poderes, por mais centrada que sua ação estivesse no domínio dos
“privados”.
Nos anos de 1820 e 1830, profundamente marcados no Brasil por uma perspectiva
revolucionária de transformação da ordem política, observamos com especial força
algumas tentativas de: por um lado, cerceamento e de controle do poder do Supremo
Tribunal, as quais desapareceriam nas décadas seguintes, conforme indicam os outros
estudos deste livro; por outro, ampliação do seu acesso a um maior número de
indivíduos, o que ficara evidente já na inexistência de alçadas quando de sua criação em
1828, e que seriam instauradas apenas em 1841. A análise de suas sentenças permite
observar como se pretendeu legitimar uma esfera de “neutralidade” e “imparcialidade”
que, por meio do recurso à tecnicalidade, alimentava o discurso da independência da
justiça em relação aos outros poderes e reforçava, consequentemente, seus pontos de
tensão com os mesmos. Prova mais que evidente do caráter político, por natureza, do
Supremo Tribunal.
Antes de prosseguirmos, cabe uma nota sobre as fontes documentais utilizadas.
Além da legislação, dos debates parlamentares e dos relatórios dos ministros
referendados, as sentenças (revistas) emitidas pelo Supremo foram tomadas po meio da
imprensa. Isso porque uma decisão, de 25 de novembro de 1825, ordenava que as
resoluções de “interesse geral” tomadas por todos os tribunais brasileiros fossem
publicadas no Diário Fluminense - o periódico oficial do governo no Primeiro Reinado,
substituído na Regência pelo Correio Official – na mesma lógica de publicidade das
decisões dos órgãos públicos que norteava a agenda constitucional. Nesse sentido, a
imprensa também serviu para mapeamento de alguns conflitos que envolviam o órgão. O
problema é que, como a documentação sobre o Supremo não se encontra organizada no
fundo de Justiça do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e localiza-la para o período
exigiria um trabalho de muito maior porte, não temos como afirmar que as 2.258
sentenças publicadas pelos jornais ao longo desses anos perfaçam a totalidade das
emitidas pelo Tribunal. Mas em função do seu número ser bastante significativo em
relação às quantificações existentes para as décadas posteriores, não resta dúvida que o
material que nos permite iniciar uma série de questionamentos sobre o órgão nos
primórdios de nossa história independente.
1 O Império do Brasil e a criação do Supremo Tribunal de Justiça
A construção do Império do Brasil se insere num momento de profundas
transformações nos paradigmas políticos mundiais que, marcados desde os setecentos
pela agenda do constitucionalismo moderno, forneceram substrato ideológico para a
própria concretização da Independência. Esse processo teve, nos contundentes conflitos
políticos para a consecução de uma nova unidade política independente, sua marca mais
característica. A disputa por projetos e alternativas face à desagregação do mundo
Não citar/Please do not quote
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português na América, que, em algumas localidades, se desdobraria em verdadeiras
guerras, ocorreria não apenas entre as províncias à princípio preteridas pelo novo pacto
constitucional, mas internamente em cada uma delas; o que foi responsável pela
geração de um ambiente de profunda instabilidade no tocante à concretização de um
Império sob uma monarquia constitucional (Machado: 2006; Bernardes: 2006; Sousa:
2008). No entanto, uma das respostas a esse tormentoso processo respaldava-se na
crença de que as novas instituições poderiam ser capazes de trazer estabilidade aos
governos à medida que pudessem atender com transparência e racionalidade às
demandas dos tempos, bem como fornecer uma regulamentação às relações sociais
desde o cerne de sua reprodução mimetizado pela idéia de livre-mercado, em todo
mundo ocidental (Rosanvallon: 2002).
A criação de um aparato jurídico-institucional para o Brasil esteve na mira tanto de
partidários de projetos de Império centrados no Rio de Janeiro como de seus maiores
críticos. As disputas já seriam evidentes desde a abertura da Assembléia Constituinte
em maio de 1823, mas também os consensos, que começaram a se desenhar em nome
da ordem e estabilidade e com ênfase em transformações que acabariam por privilegiar
o campo do Direito público: as questões constitucionais como sua fonte primordial de
legitimidade, por um lado, e a administração do Estado, por outro. Foi assim que na Casa
legislativa, nos seus sete meses de trabalhos (fechada, como é sabido, em novembro),
discutiu-se intensamente o caráter do novo regime de monarquia constitucional - as
bases políticas e ideológicas de um novo pacto, a soberania, a nação, etc –, bem como a
urgência na criação e funcionamento de órgãos e de instituições que regulamentassem
a vida pública; tarefa que seria especialmente encampada a partir da instalação da
Câmara dos Deputados em 1826, quando uma série de reformas na tradição jurídica
portuguesa seria rapidamente posta em prática já no Primeiro Reinado. (Lopes: 2003;
Slemian: 2006).
Naquela ocaisão, quase nada se falou a respeito de um Supremo Tribunal, mas
muito sobre o judiciário por meio do sistema de jurados, que alguns representantes
defenderam ferrenhamente. Era a materialização da crítica à magistratura encampada
pelo paradigma revolucionário, sob queixas tanto de parcialidade dos juízes formados na
tradição portuguesa, bem como dos intermináveis conflitos de jurisdição e competência
que contribuíam para a lentidão na resolução dos casos. Parte dessa crítica já vinha
sendo feita, no campo do direito, pelos ilustrados sob a alçada do Marquês de Pombal, e
se materializaria na aprovação da Lei da Boa Razão (1769) e na reforma dos Estatutos da
Universidade de Coimbra (1772), ainda que sob o signo da manutenção da ordem
monárquica (Araújo: 2002). Esta, que fora a base do ensino de mais da metade dos
deputados reunidos, formados no ultramar, era agora condimentada pela agenda
francesa, muito mais picante nesse propósito.
Não à toa, os “remédios” eficazes apontados pelos constituintes para submissão
dos magistrados estariam, nas palavras de José Reinaldo Lopes, na proposição do
tribunal do júri e na eleição de juízes que, como instituições “caras ao espírito liberal da
época”, previam uma forma de participação popular na primeira instância como tentativa
de diminuir o poder dos funcionários de carreira. O júri foi aprovado pelos constituintes
Não citar/Please do not quote
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no quesito “direitos individuais dos brasileiros”, constante do projeto de Constituição que
começou a ser votado em setembro de 1823, depois abortado; já a discussão dos juízes
de paz aconteceria, de fato, somente após a abertura do Parlamento em 1826.
A Carta constitucional outorgada pelo Imperador em 1824 8 , no entanto, confirmou
ambas as instituições, que só entrariam efetivamente em funcionamento após a
marcação de suas atribuições: os juízes de paz por lei de 15 de outubro de 1827, e os
jurados pelo Código do Processo Criminal de 1832 (valendo apenas para os casos
criminais) que, inclusive, aumentava as prerrogativas dos primeiros. A mesma Carta já
previa a instituição de um Supremo Tribunal Justiça, composto de juízes tirados das
Relações por “suas antiguidades” e condecorados com o título de conselheiros. Suas
funções estavam já descritas no artigo 164:
I. Conceder ou denegar Revistas nas causas, e pela maneira que a Lei
determinar;
II. Conhecer os delitos, os erros de Ofício que cometerem os seus ministros, os
das Relações, os empregados no corpo diplomático e os presidentes das
províncias;
III. Conhecer, e decidir sobre os conflitos de jurisdição e competência das
Relações Provinciais.

Dessa forma, caberia prioritariamente ao Tribunal emitir “revistas": um recurso
que invocava a ilegalidade da sentença, já previsto nas Ordenações Filipinas (Livro I),
posteriormente reafirmado pela citada Lei de Boa Razão, e largamente utilizado na
tradição jurídica portuguesa. Nesse momento, no entanto, a utilização do recurso tinha
um novo caráter, influenciado pelas soluções institucionais postas em prática na França,
onde o problema do controle da magistratura se colocara mais agudamente. Lá, foram
várias as medidas inicialmente tomadas com esse objetivo, entre as quais a própria
introdução do juri, a instituição do sistema do référé legislatif - que obrigava os tribunais
a enviarem à Assembléia as questões jurídicas de duvidosa interpretação - e a criação do
Tribunal de Cassação (1790). Este último nasceu como órgão anexo ao legislativo,
responsável por verificar a legalidade das decisões judiciais, ou seja, zelar pela fiel
observância da lei no que concernia aos direitos, sem tomar conhecimento dos fatos
(provas, testemunhas, etc.) do processo. No caso de anulação de sentença, cabia a ele
reenviar o julgamento final para outra jurisdição do mesmo nível. O Tribunal de
Cassação serviria de inspiração à várias experiências em voga no período, e sua
influência seria notória no caso brasileiro.
Pela Carta Constitucional de 1824, o Supremo também possuiria um papel vigilante
sobre as Relações, bem como sobre agentes do executivo (corpo diplomático e
8
Após o fechamento da Assembléia, D. Pedro nomeou um conselho para redigir o texto constitucional que foi
composto por dez membros: João Severino Maciel da Costa, Luiz José de Carvalho e Mello, José Egídio Álvares de
Almeida (Barão de Santo Amaro), Antonio Luiz Pereira da Cunha, Manoel Jacinto Nogueira da Gama, José Joaquim
Carneiro de Campos, Clemente Ferreira França, Marianno José Pereira da Fonseca, João Gomes da Silveira
Mendonça e Francisco Villela Barboza. Os seis primeiros tinham sido deputados da extinta Casa legislativa, quatro
pelo Rio de Janeiro, um por Minas Gerais e um pela Bahia (Slemian: 2006).
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presidentes de província). Apesar disso, a estrutura institucional de Estado projetada
pela Carta de 1824 tentava isolar o órgão, bem como todo o judiciário, de questões
discricionárias ou políticas, ao mesmo tempo em que já enunciava uma jurisdição
administrativa autônoma encarregada de controvérsias sobre a coisa pública. Daí a força
que o poder executivo teria na norma constitucional, evidente não apenas na ação
prevista para o Imperador e seus ministros, mas na própria concepção de um Conselho
de Estado - ouvido “em todos os negócios graves, e medidas gerais da pública
administração”, conforme o artigo 142 - que viria a desempenhar papel fundamental,
ainda que consultivo, em matérias contenciosas, sobretudo após 1841 (Lopes: 2007);
sem esquecer da administração dos negócios das províncias relegada prioritariamente
ao presidente e a um conselho privativo (Slemian: 2006). A Assembléia Geral
contrabalanceava esse peso já que, além de congregar os representantes da “nação”, a
ela caberia interpretar leis e discutir constitucionalidade, sendo os senadores
responsáveis pelo conhecimento dos delitos dos ministros, conselheiros de Estado e dos
próprios representantes. O foco do judiciário, por sua vez, seria o da jurisdição ordinária
que contemplaria, especialmente, questões de direito privado.
Dois anos depois da outorga da Carta, a instalação do Parlamento na Corte do Rio
de Janeiro, em 1826, foi um marco no conflituoso processo de construção das
instituições imperiais. Com ele materializava-se um novo espaço de disputa política
(Maia: 2002) que, como a Constituinte fechada por D. Pedro, tanto seria capaz de
produzir conflitos dentro e fora de suas paredes, quanto consensos quando a questão
era a da produção legislativa como base legítima para estabilidade e ordem internas do
nascente Estado. Logo após sua abertura em maio, vários projetos passariam a ser
quase que diariamente apresentados no plenário da Câmara dos Deputados, como
resposta à expectativa existente em relação à positivação do ordenamento jurídico
projetado pela Constituição; dentre eles, o de autoria de Bernardo Pereira de
Vasconcellos 9 , então deputado por Minas Gerais, para o estabelecimento do Supremo
Tribunal de Justiça (APB: 07/08/1826).
O projeto, como não poderia deixar de ser, partia das funções fixadas para o órgão
na Carta de 1824, a qual igualmente marcara o critério de antiguidade para escolha dos
seus ministros, que Vasconcellos definia em número de doze. Estabelecia que as
“revistas” dos processos somente seriam concedidas nas causas crimes e cíveis em que
se verificassem os critérios de “nulidade manifesta” e de “injustiça notória”, expressões
que passariam a indicar, de modo geral, dois tipos distintos de violação da legislação: o
primeiro, de erro no desenvolvimento do processo; o segundo, de equívoco na “tese do
julgado”, ou seja, na verificação de um direito 10 . As revistas para as causas cíveis só
poderiam ser concedidas quando excedessem o valor de alçada que se estabeleceria na
9

Bernardo Pereira de Vasconcellos (1795-1850) foi deputado nas quatro primeiras legislaturas, sempre por Minas
Gerais, sua província natal, sendo nomeado senador em 1838. Comandaria as pastas do ministério da Fazenda do
primeiro gabinete da Regência Trina Permanente (1831-32), do Império e da Justiça também na Regência (1837-39).
Ocupara o cargo de vice-presidente da Província de Minas (1833-35), tendo sido um dos principais defensores do
chamado “Regresso” no final da década de 1830.
10
Quem esmiuçaria os sentidos e aplicações de ambos critérios seria, posteriormente, José Antônio Pimenta Bueno
no seu Direito Público Brasileiro e análise da Constituição do Império (1857).
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lei das Relações, como forma de evitar que questões de pouca monta chegassem até
esse recurso (prática que já era comum no funcionamento dos recursos nos tribunais
portugueses transladados ao Brasil a partir de 1808). No caso da verificação de
ilegalidade, o Supremo emitiria seu parecer e o remeteria à Relação competente para
ser revisto; ou seja, o Tribunal seria uma espécie de terceira instância, mas não a última
a encerrar o caso. O projeto também marcava procedimentos da instituição, bem como
sua autoridade para expedir ordens a todas as autoridades civis e judiciárias sobre a
execução das leis para tornar efetiva a responsabilidade dos magistrados.
Sua discussão se iniciaria apenas no ano seguinte, 1827, e traria polêmica entre os
representantes (APB: 26/05/1827). Uma que logo se enunciou foi o da validade ou não do
critério de antiguidade para escolha do presidente da Casa, colocada em pauta
juntamente com a questão do número de ministros. Na ocasião, o próprio Vasconcellos
foi um dos mais enfaticamente favoráveis a que os membros do Tribunal pudessem
eleger, eles mesmos, seu presidente, contra a antiguidade:
É preciso que acabemos com este modo de considerar os desembargadores
sujeitos aos regeneradores; é preciso que não tenham um respeito
extraordinário a estes fidalgos de linhagem; como parece que tinham à vista da
grande influência de um regedor [...] Eu quero que os juizes estejam muito livres,
e não quero que tenham respeito servil ao presidente (APB: 26/05/1827, p.183-4).

A posição, também defendida com ênfase por Nicolau Pereira de Campos
Vergueiro 11 (que fez emenda nesse sentido), estava de acordo com as críticas, tão em
voga à época, contra a supremacia dos desembargadores, e colocava na pauta o critério
de “capacidade” em lugar do de “antiguidade” para a escolha do presidente. Embora
essa posição tenha prevalecido num primeiro momento 12 , ela foi, ao final, substituída
por uma emenda que fornecia ao Imperador a prerrogativa de escolher o presidente, a
despeito de novas críticas de Vasconcellos contra a ingerência do soberano na Casa.
A temática vinculava-se diretamente a duas outras, aparentemente banais, mas
que muito diziam a respeito do clima que rondava a criação do Tribunal: a dos protocolos
das becas, e a do tratamento formal que seus ministros deveriam ter. O próprio
Vergueiro atacaria o “hábito de se vestirem com túnicas ou vestidos extraordinários”,
defendendo uma maior “simplicidade” e “gravidade” para as vestimentas, bem como que
seus membros fossem chamados apenas de “senhoria” em lugar de “excelência” (APB:
23/07/1827, p.236-7). Os temas tomaram um dia inteiro de discussão, e os defensores da
beca e de um tratamento mais respeitoso não foram poucos. Raimundo José da Cunha

11

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (1778-1859) havia sido eleito deputado para as Cortes de Lisboa, para a
Assembléia Constituinte de 1823 e também para a 1ª. legislatura, sempre pela província de São Paulo. Em 1828, foi
escolhido senador pela Província de Minas Gerais. Fez parte da primeira Regência Trina provisória (1831), e ocupou
várias pastas ministeriais entre os anos de 1832-33 e 1847. Exerceu as funções de diretor do curso jurídico de São
Paulo (1837-1842), além de ter-se notabilizado como proprietário rural em São Paulo.
12
Foi aprovada no projeto reelaborado pela Comissão de Legislação para entrar na terceira discussão (APB,
12/07/1827).

Não citar/Please do not quote 11

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

Mattos 13 , deputado por Goiás, seria enfático na defesa da aparência como reconhecida
forma de respeito, bem ao contrário dos que se voltavam contra a idéia do “luxo”:
Os homens inculcam mais pelo esplendor externo, do que pelas suas virtudes
internas. Um oficial general, quando anda com a sua farda rica e distintivos
militares tem mais veneração, do que aquele, que anda, como eu, de casaca,
ninguém faz caso dele (APB: 01/08/1827, p. 9).

O tratamento de “excelência” mereceria defesa pormenorizada de José Clemente
Pereira 14 , representante pelo Rio de Janeiro, que sintetizava:
[...] o tratamento terá um valor mui grande no sistema monárquico
constitucional adotado pela nação; os tratamentos são reconhecidos em todas
as partes, e se não valem nada, porque razão quando um ministro faltou ao
tratamento devido a esta câmara não se quis receber seu ofício? (APB:
01/08/1827, p. 10).

A despeito dos posicionamentos contrários, a utilização das becas e o tratamento
de “excelência” acabaria por imperar, sendo posteriormente incorporados ao texto da lei.
Mesmo assim, o espírito crítico daqueles tempos revelar-se-ia capaz de, naquele
momento, produzir alterações importantes na lei no que dizia respeito à nova agenda de
construção dos direitos. Essas podem ser vistas nas duas questões que renderam os
debates mais longos e significativos sobre a criação do Supremo na Câmara, que foram:
a marcação das alçadas 15 e a suspensão temporária de penas, até que o Supremo
julgasse a matéria, quando se tratasse de morte ou de galés. Vejamos, cada uma.
Quanto às alçadas, previstas no projeto para as causas cíveis, houve intenso debate
tanto na primeira quanto na última das discussões em torno da criação do Tribunal. Os
contrários a que se marcasse um valor mínimo para o recurso ao Supremo prontamente
se manifestaram em nome do direito de todo cidadão chegar a essa instância. A idéia era
que o Tribunal deveria conhecer todos os casos independentemente das fortunas e das
possibilidades dos envolvidos. A mais perfeita associação entre a existência de alçadas, a

13

Cunha Mattos (1776-1839) era militar de carreira no Reino e, participando de campanhas na América, foi nomeado
governador de armas de Goiás por D. Pedro I. Por essa província, seria eleito deputado para a 1ª legislatura (18261833). Participaria de campanhas militares e, ao fim da vida, dedicou-se à atividades intelectuais, sendo um dos sócios
fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
14
José Clemente Pereira (1787-1854) era negociante – que na Corte do Rio de Janeiro ligou-se ao grupo de José
Gonçalves Ledo e do Padre Januário na luta pela Independência – e construiria uma sólida carreira como magistrado e
servidor público, ocupando cargos de Juiz de Fora, presidente do Senado e de presidente do Tribunal do Comércio. Foi
deputado eleito nas duas primeiras legislaturas (de 1826 a 1833), e também nos anos de 1838 a 1841, escolhido
senador em 1842. Ocupou várias pastas como ministro, tanto no primeiro como no Segundo Reinado, além de
conselheiro de Estado.
15
Limite de competência de um juiz ou tribunal para, de acordo com o valor da causa, conhecê-la ou julgá-la sem
recorrer a outro órgão.
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impossibilidade de se reverem “pequenas” injustiças e a perpetuação dos “vícios” da
justiça, foi feita pelo pernambucano Luiz Cavalcante 16 no ataque que fez à medida:
Deve-se finalmente atender que em um país constitucional qualquer ofensa do
direito de um cidadão deve ser muito bem examinada, e punida [...] uma
injustiça, um atropelo da lei, por menos que valha quanto ao prejuízo pecuniário
que causou, e por mais pequeno que seja, deve indispor a todo o cidadão
constitucional, e deve ser averiguado para ser asperamente punido, porque
afinal de contas o hábito de pequenas instituições não castigadas, acarretam
após si as grandes, e a corrupção geral dos juizes (APB: 26/05/1827, p. 190).

Contrariamente às alçadas, também contariam os argumentos de que elas seriam
“filhas do despostimo”, opostas à “letra e ao espírito da Constituição” (APB: 28/05/1827) e
aos “princípios da razão e da humanidade” (APB: 13/11/1827, p. 33-4); e mesmo que o
recurso de revista deveria ser igualmente estendido aos “pobres” (APB: 26/05/1827, p.21)
e “réus miseráveis” (APB: 02/08/1827, p.21). Por este último argumento, vê-se esse
discurso era eminentemente político, já que os miseráveis provavelmente não teriam
condições para chegar a tal instância.
Vale notar que os primeiros a defenderem as alçadas seriam exatamente os
deputados Bernardo Pereira de Vasconcellos e Nicolau Vergueiro, que haviam se
posicionado de forma crítica em relação aos protocolos e à antiguidade como critério de
escolha. Este último chegaria a marcar um valor mínimo para as causas cíveis – de um
conto de reis, valor bastante alto para a época – além de penas que excedessem
desterro por oito anos, prisão por quatro anos, ou galés (trabalhos forçados) por dois
para os pedidos de revistas criminais (APB: 26/05/1827, p. 188). O argumento geral a seu
favor era que as pequenas causas deveriam ser tratadas pelos juízes ordinários, sendo a
revista apenas um ato extraordinário e a “mais escandalosa anomalia” confundi-lo com
um “recurso ordinário da apelação”. A justificativa era o enorme volume de trabalho que
o fim das alçadas significaria para o Supremo e, conseqüentemente, um problema para
“utilidade” e “felicidade pública” ao tornar mais lento o andamento das causas e igualar
causas ínfimas com outras substantivas deixando “o direito de propriedade cada vez
mais incerto” (APB: 02/08/1827, p. 15). Vergueiro, depois de fazer um amplo histórico
sobre as alçadas, atacava o excesso de recursos, e sentenciava:
Creio que é melhor arriscar um pouco de injustiça, para obter uma decisão
pronta, e ficar o tempo para tratar de outros negócios, do que gastar-se o tempo
e muito dinheiro em demandas na incerteza do direito que cada um presume
obter, como perda certa e pouca esperança de lucro (APB: 14/09/1827, p. 15).

As alçadas seriam mantidas para as causas cíveis, e apenas na última discussão
elas cairiam por terra, não passando para a lei final como projetara Vasconcellos. Nesse
16

Luiz Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque (1753-1844) era magistrado, ocupou a cadeira de deputado,
sempre por sua Província natal, na Assembléia geral durante a 1ª legislatura (1826-29), a 2ª (1830-33) e a 3a (1834-37).
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momento, o deputado paulista Francisco de Paula Souza e Mello 17 defendeu que elas
não existissem se quisessem mesmo um “governo muito mais liberal (ou justo) que o da
França” onde o Tribunal da Cassação não as previa (APB: 14/09/1827, p. 37). Assim, sua
extinção tinha a ver com a perspectiva de ampliação do acesso ao Tribunal a todos,
mesmo que esses “todos” pudessem significar um número bem menor em função das
possibilidades de cada qual.
Caso semelhante se passaria com a discussão sobre a suspensão de determinadas
de penas (degredo, galés e morte) até a decisão pela revista. O primeiro a falar em
defesa da medida foi o paraibano Augusto Xavier de Carvalho 18 (APB: 02/08/1827, p. 189), quando discursou longamente contra a injustiça que seria um réu sofrer penas
consideradas degradantes, para as quais não haveria reparação possível, mesmo que
uma posterior revista apontasse a ilegalidade da sentença. De que serviria, de acordo
com as palavras do deputado Costa Aguiar de Andrada 19 , obter a revisão da sentença,
diminuição da pena, ou mesmo reforma, se o cidadão já tivesse “gemido sob o peso dos
ferros, sob a fadiga degradante dos trabalhos forçados?” (APB: 02/08/1827, p. 20).
No entanto, a questão dividiria os representantes no tocante a quais penas
deveriam ser suspensas, e mesmo a quais seriam realmente degradantes. O próprio
Costa Aguiar argumentaria que o “degredo” poderia ser reparado, não sendo infamante,
o mesmo não valendo para as galés, devido, sobretudo:
[...] às circunstâncias peculiares, em que nos achamos, em um país, onde ainda
reina a escravidão por desgraça nossa; o grande número de escravos, que
temos; o não devemos impor, senão com muita circunspeção, e economia a
mesma pena aos homens livres, que por via de regra se impõe sempre aos
escravos.

Ou seja, as penas de trabalhos forçados seriam especialmente vis num país em que
elas estavam associadas ao universo dos escravos e não ao dos livres.
Outros deputados argumentariam que a suspensão só deveria valer para a pena de
morte, privilegiando uma rápida execução das outras sentenças que seriam, segundo os
princípios de direito criminal, a melhor forma de combater a impunidade e a
multiplicação dos crimes (APB: 02/08/1827, p. 21). Ou seja, “para conservação da ordem
social” tornar-se-ia indispensável que o criminoso fosse castigado o mais prontamente
possível, conforme palavras de Nicolau Vergueiro ao partilhar da mesma restrição (APB:
14/09/1827, p. 20).
17

Francisco de Paula e Souza e Melo (1791-1851), foi deputado na Constituinte de 1823, e também nas duas primeiras
legislaturas (1826-1833), sempre por São Paulo. Em 1833 foi escolhido senador. Foi ministro do Império (1847) e da
Fazenda (1848).
18
Augusto Xavier de Carvalho foi deputado pela Paraíba por três vezes: na Constituinte de 1823, e na Assembléia Geral
nas duas primeiras legislaturas (1826-9 e 1830-3).
19
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada (1787-1846) era magistrado de carreira, foi desembargador da Relação da
Bahia em 1819. Sempre por São Paulo, sua província natal, foi deputado nas Cortes de Lisboa, na Assembléia
Constituinte de 1823 e na primeira legislatura. Em 1823, também seria escolhido desembargador para a Casa da
Suplicação e, em 1828, nomeado ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Foi um dos seus pouquíssimos ministros
do Tribunal que ocupou cargo no legislativo.
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Ao cabo das discussões, a defesa da suspensão temporária na aplicação das penas
de degredo, galés e morte natural, ancorada em critérios de justiça e de uma “razão
universal”, sairia vitoriosa. O problema da punição e da reconstrução de uma legislação
criminal constava da agenda dos Estados ocidentais desde o século XVIII e previa,
baseado em princípios ditos racionais e humanitários, a criação de um sistema
penitenciário (que no caso do Brasil, foi materializado pelas casas de correção e prisão
com trabalho) para substituição de semelhantes penas. Vale dizer que, ao mesmo tempo
em que acontecia a discussão sobre a criação do Supremo, dois projetos de códigos
criminais já haviam sido apresentados ao Parlamento desde sua abertura em 1826,
sendo um deles também de autoria de Vasconcellos, base da lei aprovada em 1830.
Havia, portanto, um clima favorável à aprovação da medida em nome de uma maior
segurança aos direitos dos cidadãos que se coadunava perfeitamente com as posições
críticas em relação à magistratura tão em voga. É também significativo que essa
bandeira, ao longo do debate (incluindo a polêmica das alçadas), tenha especialmente
mobilizado representantes de outras províncias que não apenas as do Centro-Sul (cuja
articulação de interesses fora fundamental para a Independência); o que parece apontar
que o consenso entre Bernardo Pereira de Vasconcellos e Nicolau Vergueiro poderia ser
contestado, sobretudo pelos deputados das partes do Império mais longínquas em
relação ao Rio de Janeiro.
Outro ponto a chamar atenção na discussão em torno da criação do Tribunal se
relaciona com o que não foi discutido. Nada foi contestado e nem discutido em relação
aos critérios de “injustiça notória” e de “nulidade manifesta” estabelecidos por
Vasconcellos, os quais já faziam parte da prática de jurisprudência portuguesa. Muito
pouco se falou em nome da responsabilidade dos seus ministros, questão levantada
apenas por Paula Souza e Mello, que atribuía ao Supremo um papel fundamental na sua
verificação:
Disse-se que não era necessária essa garantia, e que a responsabilidade dos
magistrados subalternos evita todo o perigo de abuso: se é assim não
concedamos revista ou coisa alguma, mas eu digo que para se poderem fazer
responsáveis os magistrados, é necessário que haja a revista porque julgada
injusta ou nula a sentença, há lugar à responsabilidade e fazê-la efetiva [...] o
tribunal supremo é que deve mandar fazer efetiva a responsabilidade (APB:
14/09/1827, p. 37).

Mas a questão não teria ressonância, mesmo que a existência da lei de
responsabilidade para os ministros, secretários e conselheiros de Estado, aprovada em
15 de outubro de 1827, não contemplasse os ministros do Supremo.
Foi a partir de uma emenda feita por Nicolau Vergueiro que, sem qualquer
discussão, o Tribunal não se consolidaria de fato como a última instância. Seguindo o
projeto de Vasconcellos, no qual a revista deveria ser remetida à Relação competente
para último julgamento, o deputado Vergueiro proporia que as revisões das sentenças
nunca fossem realizadas pelo tribunal da Relação de origem dos processos. Sua
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justificativa baseava-se nos “inconvenientes” que seriam às “pessoas acostumadas a
viverem e trabalharem juntamente” terem que dizer aos “companheiros para
reformarem as sentenças” (APB: 23/07/1827, p. 239). Assim foi aprovado, e caberia ao
Tribunal indicar qual a Relação que deveria dar julgamento final. O único deputado a
manifestar a vontade de que o Supremo fosse a última instância foi o já citado Costa
Aguiar (APB: 13/09/1827, p. 35) que, após aprovação da lei, assumiria uma cadeira entre
seus ministros.
A lei de criação do órgão foi encaminhada ao Senado, sendo aprovada apenas no
ano seguinte, em 18 de setembro de 1828. O projeto original seria modificado em pontos
importantes: além da extinção das alçadas, suspensão de penas degradantes antes da
revisão de sentenças crimes e escolha do presidente pelo Imperador, o número de
ministros foi aumentado para dezessete, além de realizado um maior detalhamento
sobre seu funcionamento.
A análise dos debates permite inferir como o que estava em questão era a própria
legitimidade do Supremo, enquanto um tribunal que contemplasse - ou mesmo
defendesse - os novos direitos dos cidadãos. Em relação a ela, a preocupação em dotá-lo
de uma maior eficácia na resolução dos litígios era contraditória à medida que poderia
tolerar um desvirtuamento de princípios em nome de uma maior agilidade, ou mesmo a
reprodução de práticas da jurisprudência portuguesa visando sua estabilidade. O que
refletia muito bem o espírito dos primeiros anos pós-Independência quando, segundo a
feliz metáfora cunhada por Ilmar de Mattos (2005), os “construtores” do novo Império
seriam igualmente “herdeiros” de uma tradição a partir da qual deveriam erguer um
regime com feições adequadas a uma ordem constitucional.
Vale frisar que tanto o final do Primeiro Reinado, como os anos imediatos à
Abdicação, foram momentos em que uma maior radicalização dos projetos de futuro
tomaria conta da arena política. Não à toa, já que o Imperador, cada vez mais identificado
com a tradição portuguesa, renunciaria ao trono sob forte pressão, inclusive popular,
para transformação do regime (Ribeiro: 2002; Basile: 2004; Slemian: 2006). Quando da
criação do Supremo em 1828, o clima já era de aberta crítica ao direcionamento político
do Império, e seus primeiros anos de funcionamento seriam marcados, sobretudo no
âmbito do Estado, pelas disputas para construção de uma ordem interna minimamente
estável. Afinal, ia o monarca, mas ficava a monarquia, solução reformista encampada
por liberais da estirpe de Bernardo Pereira de Vasconcelos frente ao temor de uma
verdadeira “revolução” diante da desordem que ganhava as ruas das principais capitais,
sobretudo na Corte. A dosagem do quanto deveria ser ou não reformado seria a pedra de
toque da instabilidade e experimentação políticas que marcariam todo o período das
Regências (Morel: 2003).
As reformas institucionais colocadas em prática ao longo desses anos tiveram um
papel fundamental na consolidação da estrutura política imperial. Assim foi o Ato
Adicional, de 1834, que definiria formalmente as esferas “nacional” e “provincial” com a
criação das Assembléias Legislativas locais e conseqüente marcação de sua atividade
enquanto jurisdição administrativa (ainda que sempre submetida ao executivo central). A
despeito da contundência na proposta inicial de reforma - fim do poder moderador e do
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senado vitalício, transformação do regime em uma monarquia federativa, entre outros –
a medida mais radical aprovada foi a da supressão do Conselho de Estado, órgão então
identificado com “despotismo” pelos arautos das bandeiras mais exaltadas. Mas o
Conselho voltaria em 1841, após a Maioridade, quando a Lei de Interpretação do Ato
Adicional (1840) confirmaria a opção institucional de separação entre os poderes já
desenhada desde a década de 1820, com uma diferença: pôde então o judiciário
encampar medidas de maior controle das instâncias inferiores, como ver-se-á a seguir.
Mesmo mantendo seu foco na justiça ordinária (e nos direitos dos particulares), ele
constituir-se-ia como um poder de fato no embate sobre questões que iam para muito
além do “privado”.
2 O Tribunal, seus magistrados e as tensões entre os poderes
Conforme previsto pela Carta Constitucional de 1824, e confirmado pela lei de 1828, os
ministros do Supremo Tribunal deveriam ser escolhidos entre os desembargadores das
Relações, e em função de sua antiguidade. Opção que parece natural se tivermos em
mente o funcionamento dos órgãos de justiça tradicionais; mas nem tanto se
observarmos como a questão mobilizou um debate acerca de outros critérios possíveis
para a escolha de magistrados, bem de acordo com outras experiências constitucionais
ocidentais, como, por exemplo, a aceitação da “causa constitucional” 20 . No Brasil, a
questão até chegaria a entrar em pauta quando se tratou da escolha do presidente do
órgão, momento em que muitos deputados levantaram as capacidades e qualidades
individuais como mais importantes para o desempenho do cargo; mas ainda que fosse
aprovada a ingerência do Imperador na sua escolha, ninguém se voltaria contra o que já
estava estabelecido no texto de 1824. Antiguidade e adesão ao monarca acabariam,
portanto, por prevalecer no texto da lei.
Não há como negar que a entrada na magistratura era uma forma privilegiada de
entrada na política imperial (Koerner: 1998; Simões: 1983; Carvalho: 1981). Em geral, a
carreira dos magistrados era marcada pela passagem por diversos cargos, os quais
incluíam funções judiciais e também administrativas, em que se adquiria experiência
além de inserção definitiva no jogo político, inclusive partidário, desde as pequenas vilas
até as mais altas esferas. Além disso, havia a compatibilidade entre ocupações exercidas
sob a tutela de poderes distintos, que não apenas o judiciário. Quadro que serve à
afirmação de Andrei Koerner de que a magistratura no Império teria sido apenas
parcialmente construída como burocracia, ou seja, enquanto um corpo autônomo dotado
de interesses próprios isentos do governo e em nome de um ideal de justiça. Para o
mesmo autor, ao longo do século XIX, foi apenas no momento abolicionista que teria
existido uma ação conjunta dos magistrados, então no sentido de decidir questões a
favor dos escravos, reivindicando a autonomia do judiciário (Koerner: 1998, p. 29).

20

Fernando Martínez Pérez (1999) analisa como na Espanha, desde 1810, com a instauração das Cortes Constituintes
em Cádiz, houve um amplo debate sobre a escolha dos magistrados, inclusive para os membros de um Supremo
Tribunal de Justiça.
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No entanto, a análise do Supremo Tribunal não subscreve totalmente tal tese, e
fornece elementos para que se repense, mesmo a partir de um foco em apenas um
órgão, a tensa relação entre política e justiça no funcionamento do Estado Imperial.
Comecemos pelos seus membros que, em função da antiguidade, possuíam carreiras
consolidadas na tradição jurídica portuguesa. Dos dezessete ministros logo nomeados
em 1828 21 , apenas dois não tinham passagem pela Casa da Suplicação, três não tinham
títulos honoríficos (sendo que dois deles o adquiriam logo após sua nomeação para
Casa), e quinze já ocupavam o lugar de conselheiros no Primeiro Reinado (três já tinham
o título desde pelo menos 1821, agraciados por D. João). Se tomarmos todos os vinte e
cinco nomeados até 1840 22 , que compõe o período aqui analisado, apenas dois
continuariam sem títulos honoríficos, e quatro não seriam conselheiros (Lago: 2001).
Seu primeiro presidente, José Albano Fragoso era nascido em Portugal e tinha 60
anos quando assumiu o cargo, nele ficando até 1832; foi substituído por Lucas Antonio
Monteiro de Barros (Visconde de Congonhas do Campo) que então era o mais velho dos
ministros, com a idade de 65 anos, permanecendo no cargo por dez anos. Mesmo sem
existirem informações para todos seus membros, a média de idade no ato da nomeação
era de 53 anos; o que significava, em sua maioria, homens já devidamente
experimentados em cargos e funções no mundo português antes mesmo da
Independência.
A lei de criação do Supremo também fixara que seus ministros seriam, a princípio,
condecorados com o título de conselheiros (os que ainda não o fossem), além de não
lhes ser permitido ocupar outros cargos, salvo no poder legislativo. Mas vale notar que,
de todos os vinte e cinco citados, apenas três ocupariam o lugar de representantes na
Câmara dos Deputados após sua nomeação, todos na primeira legislatura (1826-9): José
da Cruz Ferreira, Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque (substituído em 1829, ano
que o Tribunal passou a funcionar), e João de Medeiros Gomes (apenas em 1829, em
substituição a Nicolau Vergueiro). Desses, seis foram senadores e apenas um, Francisco
Carneiro de Campos, fora ministro antes de assumir uma cadeira no órgão. No geral,
era comum a todos terem sido juízes e desembargadores das Relações ou dos tribunais
antigos (Casa da Suplicação e Desembargo do Paço), e sua pouca ingerência direta em
negócios que envolvessem a administração pública após a Independência. O que, sem
dúvida, os diferenciava como magistrados de carreira tanto do caráter predominante das
novas instituições judiciárias criados no Primeiro Reinado, como do acúmulo de distintas
funções predominante entre os demais juizes formados.
21

Os dezessete ministros nomeados em 1828 foram: José Albano Fragoso, Lucas Monteiro de Barros (Visconde de
Congonhas do Campo), Pedro Machado de Miranda Malheiro, Antonio José de Miranda, Luiz Joaquim Duque Estrada
Furtado de Mendonça, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, Agostinho
Petra de Bitencourt, João José da Veiga, João de Medeiros Gomes, José Bernardo de Figueiredo, José da Cruz
Ferreira, Manoel Caetano D´Almeida e Albuquerque, Antonio Gerardo Curado de Menezes, Euzebio de Queiroz
Coutinho da Silva, André Alves Pereira Ribeiro Cirne e João Carlos Leal.
22
Após a primeira nomeação, seus membros seriam substituídos mediante o falecimento de algum membro: em 1832,
foram nomeados José Paulo Figueirôa Nabuco de Araújo e Francisco José de Freitas; em 1835, Francisco Carneiro de
Campos e João Antonio Rodrigues de Carvalho; em 1836, Antonio Luiz Figueira Pereira da Cunha; em 1838, João
Gomes de Campos; em 1839, Antonio da Silva Telles, e em 1840, Antonio Augusto da Silva.
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Como já se anunciou acima, a contundente crítica à magistratura tornaria possível
uma reformulação na administração da justiça, que teve na criação dos juízes de paz e
na implementação do júri sua face mais visível, ambos consagrados pelo Código do
Processo Criminal de 1832. O fato é que nem bem este último tenha sido aprovado, vozes
contundentes ao seu conteúdo já se fariam ouvir dentro do próprio governo e
Parlamento. Exemplo notável é o relatório de Honório Hermeto Carneiro Leão 23 como
ministro da Justiça que, no mesmo ano, já pedia a “urgente” revisão do Código para se
“prevenir uma completa anarquia judiciária” (p. 18). Nessa altura, o Império vivia uma
situação especialmente conturbada, marcada por uma profunda instabilidade política e
por abertos conflitos nas ruas, o que deve ter preocupado o ministro a ponto de pedir
“leis fortes, enérgicas, e providentes” (p.19). A mesma queixa se repetiria praticamente
na boca de todos os seus sucessores na pasta ao longo da década de 30, e acabaria por
justificar a reforma pela qual o mesmo Código passaria anos depois, quando o momento
político já era outro 24 . Na sua reformulação, houve uma clara tentativa de centralização
da ação da justiça que, na primeira instância, instituía significativos poderes ao cargo de
“chefes de polícia” – agora responsáveis pela formação de culpa e mesmo por pequenos
julgamentos – escolhidos entre os desembargadores e magistrados, em detrimento das
autoridades eletivas até então predominantes.
Ao longo da década de 1830, o posicionamento dos ministros da Justiça em relação
ao Supremo Tribunal é especialmente significativo para o entendimento das tensões que
marcaram a existência do órgão no período. Diogo Antonio Feijó 25 , à frente da pasta em
1831, foi o mais contundente na crítica em nome de um verdadeiro programa de
fortalecimento do executivo - como solução para a “administração frouxa” que dizia
protagonizar - e de submissão do judiciário ao governo. Postura que fica evidente
quando, no seu relatório, justificava a “fraqueza” da ação governamental:
Ao governo compete dirigir Decretos, Regulamentos, e Instruções adequadas à
boa execução das Leis; mas qualquer homem lhe disputa a inteligência delas: o
Magistrado se arroga esse direito: formam-se dúvidas reais, ou aparentes; e o
Governo é mero espectador dessa confusão. O que acontece é que cada Cidadão
obedece quando quer; que cada Juiz entende a Lei e julga, como lhe convém; e o
Governo que é o principal executor dela nem ao menos pode fixar a sua
inteligência para exigir a sua execução (p.15).

23

Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-1856) era bacharel, e exerceu vários cargos públicos. Entre eles, de deputado
para a Assembléia Geral, sempre por Minas Gerais, em três legislaturas consecutivas (1830-1841), de ministro da
Justiça (setembro/1832 a maio/1833), presidente das províncias do Rio de Janeiro e de Pernambuco (1849-50), além de
escolhido senador. Foi também presidente do Conselho de ministros do XII Gabinete do 2º Império e também
Conselheiro de Estado (o que ficou conhecido como “ministério da conciliação”). Obteve o título de Marquês do Paraná,
depois agraciado com o de Visconde.
24
A lei da reforma do Código é de 03 de dezembro de 1841.
25
Diogo Antônio Feijó (1784-1843) era padre, e iniciou sua carreira em 1821 quando eleito para ocupar uma cadeira
nas Cortes de Lisboa. Seria novamente deputado nas duas primeiras legislaturas, e esteve à frente da pasta do
Ministério da Justiça no início da Regência (julho/1831 a agosto/32). Foi indicado senador pelo Rio de Janeiro e, como é
sabido, elegeu-se regente em 1835 (cargo que abdicou em 1837).
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A solução para Feijó estaria na necessidade de se cobrar responsabilidade das
decisões judiciárias, no que demonstrava estar absolutamente envolvido com a onda de
desconfiança geral aos magistrados e à jurisprudência. No caso do Supremo, era
taxativo ao considerá-lo como “irresponsável” devido à recusa dos seus ministros em
prestar contas de sua conduta (p.14).
A crítica era direta, e se desdobraria em decisões do mesmo ministério. O que já
era visível na atuação de seu antecessor na pasta, Manoel José de Souza França 26 , em
relação ao judiciário. Entre os meses de maio e junho, o Diário Fluminense, publicou ao
menos três decisões deste ministro em que apontava irregularidades e acusava
diretamente os agentes da justiça: a primeira se referia a uma causa de partilha de
herança que se tinha retardado no Juízo da Conservatória desde 1816, ao que tudo
indicava, pela “corrupção dos Magistrados que tem despachado” em função do desprezo
de lei indicadas; pedia a Regência na pessoa de ministro tanto que se promovess a
partilha como se informasse o nome dos respectivos magistrados que “tem favorecido
por tão longo tempo este abuso, atropelando o direito do suplicante queixoso” (Diário:
20/05/1831). A segunda voltava-se contra os desembargadores da Casa da Suplicação
que haviam se negado a assinar uma revisão de sentença obtida em grau de revista da
Relação da Bahia; mandava agora o ministro que os presidentes das Relações envolvidas
nomeassem um ministro da Casa para assim fazê-lo (Diário: 30/05/1831). Sete dias
depois foi publicada outra, em que Souza França apontava uma irregularidade no
procedimento dado a um processo e ordenava fosse revertido ao juiz de direito
respectivo para entrar no juízo dos jurados; pedia que o resultado do negócio fosse
impreterivelmente apresentado a essa Secretaria de Estado (Diário: 06/06/1831). Em
todas elas, o ministro tentava impôr limites à ação dos agentes judiciários, além de
interpretar os casos e encaminhar soluções, quase como um juiz, penetrando, a rigor, no
campo da jurisprudência. Tanto a primeira como a última, embora se tratassem
formalmente de ações do poder executivo, eram semelhantes aos recursos de revistas
(cabíveis apenas ao Supremo) por indicarem as leis que haviam sido infringidas.
Na pasta da justiça, Feijó seria ainda mais incisivo no tocante aos ataques aos
membros do Supremo. Em setembro de 1831, o Diário publicou uma ordem sua para que
o órgão fizesse imediatamente cobrar a responsabilidade dos desembargadores que
haviam absolvido o também desembargador Manoel Souza Chicorro “por haver
falsificado as eleições para juiz de órfãos” da vila de São Paulo (Diário: 12/09/1831). O
ministro estava longe de propor uma re-avaliação do caso, seu foco era o procedimento
equivocado dos membros do Tribunal ao considerarem nulos os motivos que
responsabilizariam os ditos desembargadores. A acusação era a materialização do que
apontaria posteriormente em seu relatório: o Supremo, bem como o judiciário como um
todo, deveriam atender aos desígnios e necessidades do poder executivo, para usar seus
termos, deveriam agir em nome da “utilidade pública”. Vale lembrar que, nesse
momento, sua tarefa de controle da ordem pública não era das mais fáceis diante das
26

Manoel José de Sousa França (1780-1856) era bacharel. Ocupou a cadeira de deputado pela Província do Rio de
Janeiro na Constituinte de 1823, e na Assembléia Geral por mais três vezes (1826-9; 1845-7; e 1848). Foi ministro da
Justiça ainda do Primeiro Império (março-abril/1831) e também no início da Regência (abril-julho/1831).

Não citar/Please do not quote 20

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

desordens e conflitos que haviam se transformado em rotina em várias partes do
Império logo após a Abdicação.
Dois meses depois, Feijó cobrava explicações diretamente do presidente do
Supremo, José Albano Fragoso, num tom instigador. O ministro, diante do caso de um
réu que pedira explicações para denegação de seu pedido de revista, e da já fornecida
resposta de Albano em considerar “ilegal, e totalmente inadmissível” tal procedimento,
argumentava apenas consultar o Tribunal com o intuito de “obter informações sobre a
injustiça” que o acusado dizia ter sofrido. Mas o tom era imperativo: mandava o
presidente ouvir os magistrados responsáveis sobre os motivos para negação do
recurso, exigindo igualmente dele a “Fiscalização Suprema dos atos de todos os
Empregados Públicos” e a efetivação da lei de responsabilidade. À lamentação de
Fragoso, de que estivesse “em moda o enxovalho dos Magistrados e queixas infundadas
contra os mesmos”, Feijó responde que o governo também se angustiava “de que muitos
Magistrados dêem causas aos justos queixumes dos povos” e se arroga o direito de
intervir no que “julgasse convir ao interesse público” (Diário: 15/11/1831).
No final de 1831, uma outra decisão de Feijó voltaria ao caso. Acusa dois dos
ministros do Supremo, João de Medeiros Gomes e João José da Veiga, de terem
afirmado ser o pedido de explicações sobre a denegação da revista “um ataque à
independência do Poder Judiciário, e por isso ilegal, e anti-constitucional”. Ambos teriam
igualmente dito que não poderiam se justificar e nem “ser deixado ao arbítrio do Cidadão
suspender a execução da Lei, quando assim lhe parecer convir”. Feijó, dessa vez,
determina que os ditos magistrados, no prazo de três dias, explicassem o sentido de
suas expressões (Diário: 05/12/1831). A mensagem estava dada, ou seja, eles deveriam
sim se submeter às explicações exigidas pelo governo.
As tensões que envolviam as relações entre o governo e o órgão, bem como os
magistrados em geral, tocavam diretamente na relação entre os poderes e não tinham
como estar imunes, obviamente, às disputas entre projetos para consolidação das
instituições de um novo Estado independente. O fato é que existia ambiente para a
contundência de posições como a de Feijó, bem como para reações a ele, que
seguramente encontravam respaldo na luta política que se então se desdobrava para
muito além desses órgãos. É curioso notar que exatamente no ano de 1831, nenhuma
revista do Supremo Tribunal tenha sido publicada no jornal (ano que não aparece nas
tabelas), conforme vinha sendo feito antes e continuaria a acontecer depois.
Dessa forma, não causa surpresa que um projeto de lei para criação de um tribunal
que haveria de julgar as decisões do Supremo fosse assinado por Aureliano Souza e
Oliveira Coutinho 27 , em 1834, enquanto ministro da Justiça. Sua proposta previa a
formação de uma comissão de sete membros, tirados da Câmara dos Deputados e por
ela nomeados, quando, em razão de queixa contra o órgão, o procurador da coroa
27

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho (1800-1855) era bacharel. Ocupou por duas vezes a cadeira de deputado na
Assembléia Geral: na 2ª legislatura (1830-33), por Minas Gerais, e na 4ª legislatura (1838-41), pelo Rio de Janeiro. Foi
escolhido senador, pela Província de Alagoas, em 1843, e presidente da Província de São Paulo (1831) e do Rio de
Janeiro (1844-8). Entre 1833 e 1841, esteve à frente de vários Ministérios, entre eles o da Justiça entre junho/1833 a
janeiro/1835. Obteve o título de Visconde de Sepetiba.
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iniciasse seu processo. A idéia era tornar “delinqüente” o órgão e “responsáveis” seus
ministros que deveriam ter que responder aos representantes da nação e não aos seus
próprios pares, conforme estabelecido na própria lei de 1828. A despeito do projeto não
ter sido levado adiante, seu texto foi publicado na imprensa, juntamente com os atos do
ministério (Correio Official: 23/08/1834). Um ato político, sem dúvida.
O mesmo Oliveira Coutinho, no seu relatório da pasta da Justiça, critica não apenas
a falta de responsabilidade dos ministros do Supremo como a “legislação orgânica” do
órgão. Afirma que suas decisões, que deveriam conter “infalibilidade judiciária”, eram
muitas vezes contrariadas pelas Relações revisoras, o que enfraquecia a autoridade do
mesmo Tribunal, “destruindo a certeza dos julgados” e tornando “vacilante, e incerto o
direito das partes” (1834: p.24). A solução seria transformar o Tribunal em terceira e
última instância, o que permitiria responsabilizar seus ministros, de acordo com sua
proposta citada acima, por uma comissão do legislativo.
O fato é que seus sucessores na pasta levariam avante o discurso a favor de tornar
o Supremo a terceira e última instância, ainda que abandonassem a bandeira da
responsabilidade. Assim prega Manoel Alves Branco 28 , em 1835:
Este Tribunal não revê o Feito, mas decidindo que há nele nulidade, o manda
rever por um Tribunal inferior, que pode decidir contra aquela deliberação
definitivamente. Revogar o inferior uma deliberação superior, não me parece
menos do que um absurdo em Política (1835: p. 26-7).

Antonio Paulino Limpo de Abreu 29 , que assumiu a pasta em seguida a Alves
Branco, critica, pelo mesmo motivo, a impossibilidade de se manter uma “uniformidade
nos julgamentos” e uma “boa administração da justiça” (p.37). Posição esta que
continuaria a encontrar adeptos durante todo Segundo Reinado.
No final da década, o ministro da Justiça, Francisco Ramiro d´Assis Coelho 30 ,
colocava em pauta uma outra questão que tocava diretamente no trabalho do Tribunal: a
reivindicação por alçadas para as causas cíveis. A justificativa não diferia dos
argumentos dos deputados que votaram por elas quando do debate da Câmara para
criação do órgão, ou seja, a necessidade de se evitar que as “causas insignificantes”
desviassem o trabalho dos tribunais daquelas verdadeiramente “importantes” (1840:
p.27). Seu discurso não pareceu cair no vazio, pois a lei que regulamentaria a execução
civil da Reforma do Código do Processo Criminal (aprovada em 15 de março de 1842),
28

Manoel Alves Branco (1797-1855) era bacharel. Foi deputado, várias vezes ministro – entre elas da Justiça entre
janeiro a outubro/1835-, presidente do Conselho de Ministros e senador. Receberia o título de 2º Visconde de
Caravelas.
29
Antônio Paulino Limpo de Abreu (1798-1883) era bacharel. Ocuparia vários cargos públicos, entre eles, o de
Desembargador da Relação da Bahia, várias vezes deputado à Assembléia Geral (por Minas Gerais), e ministro de
distintas pastas, entre elas a da Justiça entre outubro/1835 a junho/1836. Em 1842, seria deportado para Portugal em
conseqüência da sua participação nos pronunciamentos armados das províncias de São Paulo e Minas Gerais, tendo
regressado no ano seguinte. Foi escolhido ministro do Supremo Tribunal de Justiça (1846-8), e senador em 1847.
Obteve o título de Visconde de Abaeté.
30
Francisco Ramirez de Assis Coelho foi ministro da Justiça entre setembro/1839 a maio/1849, e ministro interino dos
Negócios do Império.
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estipularia que não se daria recurso, inclusive para as revistas do Supremo, em causas
cujo valor coubesse na alçada dos juízes que as houverem proferido (artigo 32); tais
alçadas eram então marcadas no capítulo IX da mesma lei. Esta igualmente marcava
que as sentenças proferidas nos crimes da lei de 10 de junho de 1835 (que determinou
as penas impostas aos escravos que matassem ou ofendessem fisicamente seus
senhores) não teriam lugar para revistas.
Portanto, ao final da Regência se alterariam não apenas as críticas dos ministros
da Justiça dirigidas ao órgão, como também o padrão das soluções institucionais
pensadas para o judiciário. É notável como na virada da década de 1820 para a seguinte,
a pauta pela cobrança de responsabilidade e mesmo do controle sobre do judiciário
informava de forma pulsante a agenda e os projetos de Império, que se desdobraram
tanto na aposta por juizes de paz e pelo júri como na tentativa de submissão do Supremo
fosse ao executivo (tal como incentivado por Feijó) fosse ao legislativo (de acordo com a
proposta de Aureliano Souza e Oliveira Coutinho). De meados da década em diante, não
apenas desapareceria da boca desses protagonistas a urgência na criação de
mecanismos para responsabilização desses agentes, como se daria a intensificação das
críticas ao Código processual e a instauração da alçada.
É fato que o momento político também se alteraria, dando lugar ao que a
historiografia consagrou como “Regresso conservador” que, a despeito de todas as
controvérsias na sua interpretação, significaria um rearranjo entre grupos da Corte e
das províncias cujas tensões e conflitos passariam a informar a agenda política das
décadas seguintes (Carvalho: 1981; Mattos: 1999). Uma das dimensões desse rearranjo
seria, sem dúvida, institucional, e estaria diretamente relacionada com um esforço para
maior centralização da autoridade judiciária a partir de 1841, e conseqüente diminuição
do poder das autoridades eletivas (Nequete: 1973), ainda que acompanhada pela
consolidação político-administrativa da esfera provincial (Dolhnikoff: 2005). Nesse
sentido, tudo indica que a defesa do Supremo, enquanto órgão autônomo, capaz de
interpretar as leis e manter sua independência em relação aos outros poderes, só viria a
ganhar pelo arrefecimento de um projeto, ao princípio, mais revolucionário de controle
da magistratura. Daí em diante o foco da discussão a respeito do órgão passaria,
sobretudo, pela sua legislação interna: deveria ou não ser a última instância, julgaria ele
fatos ou direitos (como se verá a seguir). Foi apenas nos anos 70 que seu papel no
arranjo constitucional seria novamente colocado em xeque, então sob bases totalmente
distintas.
No entanto, é enganoso acreditar que a consolidação do órgão significaria uma
completa identificação entre seus membros e os interesses do governo, como um todo
coeso e homogêneo. Ao contrário, tanto uma breve avaliação das trajetórias dos seus
ministros (que possuíam uma carreira diferenciada dentro do judiciário) como das
tensões entre os poderes, colocam a nu os latentes conflitos no cerne do próprio Estado.
A análise das sentenças nos permite avançar nessa questão, na medida em que elas
representavam a materialização de uma prática jurídica alicerçada no discurso da
independência, conhecimento e, conseqüentemente, legitimidade de sua ação autônoma
em relação aos outros poderes.
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3 As revistas: questões de ordem particular e pública
Quando da instalação do Supremo Tribunal de Justiça em janeiro de 1829, seu primeiro
presidente, José Albano Fragoso, fez um longo e significativo discurso na sessão solene
de abertura (Diário: 12/01/1829). Após um preâmbulo sobre o ideal de justiça e de sua
importância para conservação da ordem e segurança das sociedades, o magistrado
sintetiza algumas das máximas que dizia serem reconhecidas no seu ofício:
[...] reconheça-se que é uma verdade ditada pela razão, e apoiada com o
testemunho de todas as nações, que o penoso encargo de administrar justiça
deve confiar-se a mãos hábeis, e independentes, que tenham por fim único de
seu trabalho manter habitualmente a ordem, repelir as injustiças, e violências
domésticas, conciliar, e decidir as contendas entre os Cidadãos, formando-se um
todo moral e independente (p. 30).

Além de tocar na “pedra de toque” da independência do judiciário e no papel
“moral” da justiça, conforme estabelecido nas distintas experiências constitucionais
desde o século XVIII, Fragoso destaca o controle da ordem e a intervenção nas questões
entre particulares como finalidades da administração da justiça. Mais à frente, no
entanto, destacaria o papel do presente Tribunal na conservação da “unidade
monárquica, para ligar as partes políticas do Império”, igualmente na “unidade da
legislação” e de “guarda de Lei” (p.31). Ou seja, para ele o Supremo teria um papel
destacado para “utilidade pública” que iria além dos litígios entre particulares.
Nessa direção, é significativa a comparação que faz do nascente órgão com o
Tribunal da Cassação francês. Sendo a missão deste último a de “observância da Lei”
para o caso de qualquer violação, lamenta por ele não poder realizar “a apreciação dos
fatos” – análise das provas e testemunhas para averiguar a quem cabia o direito – o que
fornecia, a seu ver, espaço para “arbitrariedades” na definição final da sentença.
Argumenta que o “nosso” Tribunal teria suprimido esse “vício da Legislação Francesa”
ao conceder a “saudável instituição da revisão”, que seria “a faculdade de examinar os
processos em que haja injustiça notória proveniente de erros de fato” (concernente aos
direitos das partes), ainda que não houvesse “violação expressa da Lei”. Conclui que os
membros do Tribunal francês “conhecendo a desgraça” não a poderiam “remediar”, ao
contrário dos nossos que deveriam apontar as irregularidades a serem sanadas.
Dessa maneira, Albano assentava sua interpretação para a ação do Supremo a
partir das categorias de “nulidade manifesta” e “injustiça notória” citados, mas não
explicados, na lei de 1828, os quais estiveram relacionados com uma tradição de prática
jurídica que o magistrado deveria conhecer tão de perto. Tanto isso era verdadeiro como
pouco tempo depois, em dezembro de 1830, aprovou-se uma nova lei – sobre a forma de
se cumprir àquela de criação do Tribunal - que determinava, no seu artigo 8º, serem
ambos os critérios marcados nos termos da carta de lei de 03 de novembro de 1768
(parágrafos 2 e 3). Prova de que o Tribunal no Brasil não manteve apenas os magistrados
de carreira em função de sua antiguidade, mas deixava igualmente previstas algumas de
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suas formalidades já estabelecidas nos órgãos anteriores; ou seja, mudavam as
instituições, mas ficavam os homens e suas práticas.
No que tocante à utilização dos critérios de nulidade e injustiça, as sentenças do
Supremo demonstram existir um consenso quanto ao seu significado, as primeiras
indicando questões de procedimento e as segundas de direito. Mas o limite de quanto se
deveria ou não entrar no mérito da avaliação do fato não fora, nas três primeiras
décadas de existência do órgão, sequer estabelecido. Uma esmiuçada explicação de seu
procedimento só seria feita por José Antônio Pimenta Bueno, no seu Direito Público
Brasileiro e análise da Constituição do Império de 1857, ao construir uma poderosa
interpretação acerca da Constituição e do Império em defesa da unidade monárquica
imperial 31 . Na obra, seu autor dedica três capítulos ao Supremo, considerando-o uma
“instituição mista de caráter político e judiciário, e em que o primeiro predomina” por
oferecer “garantias à ordem social” (p.420). Nesse sentido, ele seria uma espécie de
“dependência do poder legislativo” ao partilhar com este o direito de “inspeção viva”, de
“guarda das leis”, nos moldes em que o próprio José Albano Fragoso, em 1829, marcara
a distinção do órgão em relação à ação do judiciário em geral.
A diferença era que Pimenta Bueno defendia uma “regra fundamental”: o Supremo
Tribunal, como “nossa Corte de Cassação”, não julgaria os “fatos” e nem deveria
“envolver-se ou conhecer do fundo da causa” (p.451). Sua função seria a de produzir uma
“uniformidade de jurisprudência ou aplicação da lei”, de “interpretação doutrinal”, o que
lhe permitiria maior “inteligência e liberdade” para poder examinar, avaliar e discutir as
questões e os princípios, preservando-lhe uma aura de inatacabilidade. Para Pimenta
Bueno a questão estaria articulada à defesa do Supremo como instância revisora
apenas, e não como última conforme pregavam as crescentes críticas a que as Relações
decidissem as sentenças finais. Ainda que a obra fuja à periodização aqui estabelecida,
ao relacionar as divergências acerca do papel do Tribunal com o estabelecimento do
caráter de intervenção na avaliação dos casos, se apenas no direito ou também no fato,
ela tocava no cerne da vida institucional do órgão, ou seja, nas revistas.
Comecemos pelos números disponíveis a partir de sua publicação nos periódicos.
De um total de 2.258 revistas julgadas, entre os anos de 1829 a 1841, 689 foram
concedidas e 1.569 negadas (TABELA I). Em todos os anos, as negadas sempre
superaram as concedidas, com uma porcentagem de rejeição que variava de cerca de 54
a 80%. O que indica que, na maior parte dos casos, não se apontavam nulidades e nem
injustiças nas sentenças que subiam da segunda instância. A média das julgadas neste
período aponta que haveria uma sensível diminuição no seu número após 1841 –
segundo dados dos relatórios dos ministros posteriores, 153 foram julgadas em 1845, e
169 no ano de 1847 – o que deve ser atribuído à instauração das alçadas para os casos
civis.

31

Sua interpretação, geralmente identificada com os “conservadores” ou “saquaremas”, deve ser pensada em meio à
complexidade do quadro político que, mesmo após o Regresso, era marcado por tensões impossíveis de serem
reduzidas à disputa entre “liberais” e “conservadores” (Mattos: 1999; Kugelmas: 2002).
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Além disso, observa-se uma significativa concentração nas revistas julgadas entre
os anos de 1834 e 1835, mesmo considerando que não podemos tomar o número das
publicadas como sinônimo das efetivamente julgadas pelo Tribunal (número que os
relatórios dos ministros passarão a publicar a partir de fins da década de 1840). Não há
dúvida que esses foram anos especialmente turbulentos para o Império, quando
“comoções” e “abalos terríveis” ocorreram em várias províncias e, conforme informa
Manoel Alves Branco à frente da pasta da Justiça, o clima seria de “descontrole” no Mato
Grosso, no Pará, Pernambuco, Alagoas e Bahia, (1835, p.11). Basta dizer que, em 1835,
iniciaram-se dois dos conflitos mais violentos da Regência: a Cabanagem e a
Farroupilha. Nesse contexto, para o nascente Estado, o controle da ordem por meio do
fortalecimento das instituições de justiça fazia todo sentido, fosse por meio da
legitimação da punição e/ou coerção, fosse pela agenda de salvaguarda dos direitos
individuais a que o judiciário primordialmente se propunha. A análise da qualidade das
revistas indica como essa segunda seria, de fato, uma quimera que guiaria a prática do
Tribunal.
TABELA I: Totais das Revistas publicadas nos periódicos (por data do julgamento)
Ano

Totais
julgadas
nesse ano *

Revistas
concedidas

Revistas negadas

1829

67

24
(35,8%)

43
(64,2%)

1830

07**

03
(42,9%)

04
(57,1%)

1832

207

94
(45,4%)

113
(54,6%)

1833

247

91
(36,8%)

156
(63,2%)

1834

326

79
(24,2%)

247
(75,8%)

1835

359

110
(30,6%)

249
(69,4%)

1836

227

77
(33,9%)

150
(66,1%)

1837

16 **
(março)

03
(18,7%)

13
(81,3%)

1838

145

54
(37,2%)

91
(62,8%)

1839

262

78

184
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(29,8%)

(70,2%)

1840

253

52
(20,6%)

201
(79,4%)

1841

142

24
(16,9%)

118
(83,1%)

Totais

2.258

689
(30,5%)

1.569
(69,5%)

* Era comum que revistas julgadas no ano anterior fossem publicadas apenas no periódico do ano
seguinte.
** Não há explicação aparente para esses números serem tão baixos, o que confirma que não podemos
tomar o número das revistas publicadas com a das julgadas.
Fonte: Diário Fluminense e Correio Official.

Sendo nosso foco o campo das revistas concedidas, a maior parte delas tratava, em
função da própria jurisdição que caberia à justiça no arranjo imperial, de questões
vinculadas ao âmbito “privado”, ou seja, das relações dos cidadãos entre si. As civis
constituíam sua maioria, englobando problemas de heranças, partilha de bens, posse de
terras/terrenos, menores/órfãos, dívidas, e todo um universo de querelas comerciais
(TABELA II). Assim, é notório como ao longo de seus 13 primeiros anos de existência, o
Supremo julgou mais casos de revistas cíveis do que crimes (tendência que seria
mantida por todo o Império).
TABELA II: Revistas concedidas publicadas – classificação e critérios
Ano

Total de
revistas

Revistas

Revistas

Cíveis

Crimes

Não
informa

Concedidas
por nulidade
manifesta

Concedidas
por injustiça
notória

Concedidas
por nulidade
e injustiça

Não
Informa

1829

24

20

04

-

18

03

04

01

1830

03

01

02

-

02

01

-

-

1832

94

56

21

17*

35

20

34

04

1833

91

48

23

20

31

27

25

08

1834

79

28

46

05

30

16

27

06

1835

110

44

58

08

46

30

28

06

1836

77

37

29

11

33

28

16

-
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1837

03

01

-

02

01

02

-

-

1838

54

40

10

04

29

20

05

-

1839

78

41

28

09

39

26

12

01

1840

52

32

15

05

17

29

06

-

1841

24

15

09

-

05

10

05

04

Total

689

*Uma é de responsabilidade.
Fonte: Diário Fluminense e Correio Official.

A única exceção foram exatamente os anos de 1834 e 1835 quando as revistas
criminais foram em maior número (46 e 58 casos, respectivamente, em relação a 28 e 44
civis). Uma das razões estaria na própria aprovação dos Códigos, sobretudo do Processo
Criminal, que passaria a ser a principal fonte de direito em especial para os vários casos
de erros cometidos no procedimento; em função da inexistência de um outro código, o
do Processo também poderia ser invocado como “lei geral do Império” para questões da
vida civil (como na revista julgada em 20/11/1839, Correio Official: 08/05/1840). Mas
também é notório que seria igualmente ao longo desses dois anos que aparecem
julgadas cinco casos de supostas deserções, dois de conspiração e um de
insubordinação de tropas. Todos davam razão aos recorrentes, ou seja, aos réus que
teriam sido injustamente incriminados pelos delitos apontados. O que isso indicava? Que
o Supremo interferia diretamente na relação dos indivíduos com o Estado em nome da
preservação dos direitos dos primeiros. O mesmo valeria para uma série de revistas
concedidas entre particulares e as instituições (com destaque para a Fazenda Nacional e
as Câmaras), em que os primeiros eram quase sempre reconhecidos como onerados.
Antes de adentrar especificamente nos seus casos, vale notar que os dados em
relação à variação dos critérios de concessão das revistas, também constantes da
Tabela II, lançam igualmente elementos para que se pense a ação do Tribunal. No início
da década de 30, é notória certa supremacia da indicação de “nulidade” em relação à
“injustiça” no reconhecimento da necessidade de revista, supremacia que tende a se
inverter mais para o final do período aqui analisado. Também tenderam a diminuir os
casos que atribuíam tanto nulidade como injustiça, o que pode indicar que houve um
período inicial de adequação dos órgãos aos procedimentos de justiça propostos pelos
Códigos. Isso porque as nulidades se referiram geralmente às irregularidades no
processo, como incompetência ou erro na distribuição dos juizes, falhas no
encaminhamento do pedido, erros cometidos pelos agentes (muitos envolvem os juizes
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de paz e as Junta de Justiça, então novidades no plano da administração da justiça), falta
de pronúncia das testemunhas ou dos responsáveis por órfãos/menores, entre outras.
Já as injustiças tocavam, em grande medida no direito, no “erro no julgado”, e mesmo no
desprezo dos embargos e na falta de corpo de delito sempre classificados como injustos.
Sinal inequívoco dos novos tempos em que passara a ser um visível atentado contra o
direito tanto a prisão por falta de provas como a ignorância dos recursos contra
sentenças. No entanto, o limite entre o apontamento dos fundamentos de direitos e a
discussão dos fatos propriamente seria tênue na emissão das revistas.
Por mais que o objetivo aqui seja destacar a ação do Tribunal em causas que
tocassem diretamente na esfera pública, sua tentativa de regulação da relação entre os
cidadãos não deixa de merecer atenção. A partir da interpretação, sobretudo, das
Ordenações Filipinas e da legislação existente (inclusive costumeira), seus ministros
produziram jurisprudência sobre as mais variadas matérias da vida civil. No que tocava
às questões comerciais, sujeitas às regras civis que se adequassem às suas matérias,
elas faziam parte de um direito especial que, a despeito da sua suposta autonomia e
liberdade de contratrar, relacionavam-se mais diretamente com a ordem pública 32 . Para
elas, evoca-se continuamente, como fonte de direito, as práticas estabelecidas nas
“nações polidas”, “cultas e comerciais”, “fundadas na boa razão”, ou mesmo em
“princípios geralmente sabidos”, quando do julgamento de suas matérias sob alegação
de falta de “legislação pátria”. Dessa forma, havia uma maior preocupação do Supremo
em traduzir regras, nem sempre claras, para seu funcionamento entendendo ser o
comércio um ramo fundamental para o desenvolvimento do Estado. Basta dizer que as
revistas que tratavam de suas matérias eram, no geral, longas e detalhadas. Dois
exemplos são esclarecedores.
Uma revista, julgada em 1833, defende o direito da recorrente contra o diretor da
“Companhia de Seguros Tranqüilidade” em função de uma injustiça notória (Correio
Official: 22/08/1834). Alegando ser um dos “requisitos essenciais para validade dos
contratos” a “boa fé entre os contraentes”, ainda mais no caso de seguros, valida o
princípio de que o não esclarecimento das “circunstâncias substanciais da coisa
segurada” por parte do segurado poderia anular o contrato, conforme “princípio
estabelecido nas Ordenanças de França”. No entanto, a revista ia além do “princípio”:
afirma, mediante a apreciação de algumas das provas, que os segurados teriam pleno
conhecimento das condições e dos riscos envolvidos. Outra, julgada em 1838, ataca um
acórdão baseado numa “abusiva prática desta Praça” - que diz ser “inadmissível pela
maior parte dos Códigos Comerciais das Nações civilizadas” - de julgar “os endossos em
branco como suficientes para transferirem a propriedade das Letras” de câmbio (Correio
Official: 24/07/1838). Defendendo que as letras só poderiam ser, portanto, creditadas
“regular” e “mercantilmente” de uma para outra firma, faz uma minuciosa análise das

32

José Reinaldo Lopes (novembro 2007, p.12), cita como Pascoal de Mello Freire estabelecia, já nos idos de 1790, uma
importante distinção entre os atos de cada comerciante em particular como privados, e o comércio propriamente dito
como parte da ordem pública (na qual estariam a justiça e equidade dos negócios, as sociedades de mercadores, e
também questões de moeda)
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provas para concluir que as mesmas não teriam sido lançadas na Companhia recorrida
que, ademais, estava falida. Novamente, fornecem a sentença que deveria ser seguida.
Ora, bem se vê que a inexistência de leis “pátrias” não era empecilho na alegação
dos princípios adotados. E também que os ministros não se limitavam em expor os
princípios, propondo digressão sobre as provas e reservando-se um poder de
julgamento. Tal ação é significativa se tomada em relação ao esforço do Tribunal na
legitimação de um posicionamento “isento” e “independente” do órgão. Um exemplo
notável é o da concessão de revista para o pedido de Cipriano Barata - um dos
publicistas mais críticos ao governo de D. Pedro e posteriormente à Regência, várias
vezes preso sob alegação de distúrbios contra a ordem em função de sua língua ferina –
que o Tribunal reconhece ter sido julgado por juiz incompetente, além de alegar a falta
de corpo de delito (Diário Fluminense: 04/09/1830).
A construção do discurso da independência do Supremo Tribunal fica evidente nos
casos que envolveram litígios com a própria justiça e com outras instituições públicas.
No tocante à primeira, veja-se um caso julgado em 1833, em que os ministros se voltam
contra uma decisão de apreensão de 29 africanos encontrados em navio português sob
acusação de contrabando (Correio Official: 11/09/1833). A base para a sentença era a lei
de 07 de novembro de 1831 que considerava livres todos os africanos encontrados em
embarcações nas costas do Brasil, afirmando ser o tráfico uma prática ilegal 33 . Mas o
Supremo não isenta o proprietário do navio, ao contrário, determina que ele fosse
enquadrado no artigo 179 do Código Criminal: delito de redução de pessoa ao cativeiro,
com pena de prisão e multa muito maior do que a prevista para o caso de contrabando
(com perda de mercadorias apenas, conforme artigo 177). Propunha assim um
reenquadramento do caso, possível apenas em função da análise que faz das provas.
Nas revistas concedidas para casos que tocassem na conservação da ordem
pública, é especialmente notório o discurso do Tribunal enquanto órgão independente
das forças políticas e do próprio governo. Tratavam-se em geral de acusação de
insubordinação, desordens e mesmo de delitos militares cujos acusados, em todos os
casos, foram inocentados pelos ministros do Supremo em nome das marcadas
nulidades e injustiças. É fato que muitos casos semelhantes poderiam ter sido julgados
sem direito à revisão (já que não analisamos os pedidos negados), mas ainda assim é
relevante que o Supremo tenha assim se posicionado nos processos considerados com
direito à revisão.
Só no ano de 1832, são três os processos de atentado contra a segurança que
receberam o direito à revisão. Dois de insurreição de corpo militar e de ajuntamentos
ilícitos, que apontam uma série de irregularidades na feitura do processo, entre eles
desprezo da defesa do recorrente e nomeação injusta de testemunhas (Diário:
23/07/1832 e 29/12/1832); outro que diz não haver prova suficiente para o “fato da
desordem, e tumulto acontecido na Cidade da Bahia no princípio do mês de abril do ano
33

A dita lei fora aprovada com o fim de acabar com o tráfico negreiro em função da pressão da Inglaterra, existente
desde a década de 10, e teria muito pouca aplicabilidade. Passaria para a posteridade sobe a expressão “para inglês
ver” (Parron: 2009).

Não citar/Please do not quote 30

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

de 1831” que não passaria “de mera alegação feita pelo recorrido aos juizes” (Correio
Official: 27/03/1833). Entre os anos de 1834-5, conforme já referido acima, para além dos
cinco casos de deserção inocentados pelos ministros 34 , houve duas acusações de
conspiração consideradas nulas: uma baseada em “depoimentos vagos de testemunhas”
e “arbitrária nomeação dos juizes” (Correio Official: 26/01/1835); outra, que conclui ser
equivocado acusar o recorrente de tentar “diretamente, e por fatos contra a Regência”,
contrariamente ao que alegaram as testemunhas, negando-lhe o direito à fiança que
deveria ser concedido (Correio Official: 10/03/1835). Ainda em 1835, uma revista indica
serem injustas as penas e punições do Código Criminal impetradas ao recorrente em
função de falta de subordinação de guarnição que, após análise da matéria, reconhecia
ser conseqüência de atos não voluntários, sem “intenção de se praticar o mal” (Correio
Official: 30/07/1835).
Em todos esses casos aparece, em primeiro lugar, o discurso do Tribunal como
garantidor dos direitos individuais e, consequentemente, como instrumento “moral”
necessário para manter a ordem e a segurança públicas no Império. Tanto isso
representava uma incisiva prática social como já se notou a associação entre o elevado
número de revistas concedidas (não coincidentemente criminais) e os períodos
tormentosos vividos na Regência. O fato de tal discurso se realizar, sobretudo, mediante
o apontamento dos erros cometidos pelos próprios agentes da justiça, fossem
magistrados ou juízes, confirmava o papel privilegiado que o Supremo atribuía a si
mesmo, não apenas acima dos outros poderes como do próprio judiciário.
O mesmo valia no tocante aos militares, sendo exemplares duas revistas
concedidas às sentenças de Conselhos de Guerra – que eram tribunais, na época
associados com “despotismo”, instituídos em casos de conflitos, que tinham por objetivo
julgarem rapidamente os crimes cometidos nessa situação - entre os anos de 1839 e
1840: a primeira, aponta ser injusta a acusação de insubordinação, iniciada através de
“papéis sediciosos”, e levantada por um major contra o Tenente Camilo José Ribeiro,
condenado “sem o competente corpo de delito e pela mera presunção do ser possuído
daquele espírito insubordinado que se lhe considerou” (Correio Official: 30/10/1839).
Tratava-se de um caso ocorrido em outubro de 1831, na Ilha das Cobras, cujo primeiro
processo já fora declarado nulo pelo Supremo com ordem para que se procedesse a um
outro que, com as mesmas pronúncias realizadas, demonstrava pela revista ainda não
ter sido concluído (Atas Conselho de Estado: 11/10/1833). A segunda revista inocenta
quatro réus de terem sido autores da sublevação, a despeito de depois tomarem
participação nela, além de apontar uma série de irregularidades no Conselho de
Investigação (Correio Official: 22/05/1840); infelizmente, pelos seus nomes, não temos
como descobrir a que se refere.
A interferência do Tribunal no julgamento de um episódio da Farroupilha, o qual
deu margem a uma extensa revista concedida contrariamente à sentença da Justiça,
expõe claramente seu papel político em questões que tocavam no cerne dos negócios do
Império. Nela se vê como o recorrente, o coronel João Crisóstomo da Silva – que
34

Publicadas no Correio Official nas datas 05/03/1835, 22/04/1835, 03/08/1835, 13/08/1835 e 24/08/1835.
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comandava as tropas imperiais em Caçapava quando os “farrapos” cercaram-na, em
abril de 1837 - é inocentado pelos ministros em função da rendição da cidade aos
rebeldes. A justificativa está assentada no fato de que o coronel nem possuía
“necessárias forças competentes”, bem como se encontrava “sitiado e ameaçado pelas
forças muito superiores dos facciosos com que se havia bandeado o referido Bento
Manoel” (Correio Official: 11/12/1838). Ao contrário de considerar o fato um ato de
traição, a revista argumenta que o mesmo Crisóstomo não recebera ordens contrárias e
fizera o que lhe fora possível na tentativa de “negociar com os rebeldes”, sem arriscar ou
sacrificar inutilmente vidas que poderiam servir em outras ações a “bem da Legalidade”.
É notório como o Tribunal aproveita para atacar aqueles oficiais da Guarda Nacional que
“não se prestaram a abandonar seus lares” e nem eram “animados e possuídos do
louvável heróico espírito”. Nesse caso, ficava evidente como a própria natureza mista do
Tribunal, judiciária e política, permitia-lhe uma ampla defesa do caso, inviabilizando
qualquer limite muito rígido entre o julgamento dos fatos ou apenas dos direitos.
Numa outra revista, julgada em 1839, o Supremo aponta nulidades de um processo
de acusação de dois oficiais na Bahia, proferido por Conselho de Guerra em plena
explosão da Sabinada (Correio Official: 31/10/1839). Um deles era Sergio José Veloso,
eleito comandante de armas do governo “rebelde” após a eclosão do movimento em
Salvador, em novembro de 1937. A principal questão para a incompetência do
julgamento estava no fato de que os réus militares somente poderiam ter o “privilégio do
foro nos crimes puramente militares” e, em se tratando de “desobediência a todas as
autoridades legais da Província, aos seus superiores” a até mesmo “à pessoa de Sua
Majestade Imperial”, teriam que ser enquadrados na justiça comum. Mesmo tendo sido
os réus dois dos seus “principais crimonosos”, que também concorreram para o
“extravio, e furto das armas e munições”, deveria ser feito novo processo.
Não há como negar que nesse conjunto de revistas havia uma tendência na ação do
Tribunal em contemplar os direitos dos réus, o que incluía assegurar um correto
encaminhamento dos processos, ainda que a questão fosse de segurança pública.
Almejava-se, sem dúvida, que esse fosse o papel do Tribunal. Tendência que mostrava
ser bastante liberal nas revistas que envolviam litígios de particulares com instituições
públicas, conforme se observa nos casos em que Câmaras municipais e a Fazenda
Nacional estão no lugar de recorridas.
No tocante às primeiras, um episódio exemplar é o da ação de um negociante que
recorre de uma condenação que lhe teria sido impetrada sob acusação de ilegalmente
expor à venda “trinchetes, e canivetes”, supostamente contrariando postura municipal
que proibiria o comércio de armas em Salvador (Correio Official: 29/01/1835). Os
ministros, além de apontarem nulidades ao processo, argumentam ser um “evidente
excesso” a interpretação que se fazia do artigo 299 do Código Criminal – que
encarregava as Câmaras de marcarem quais seriam as armas ofensivas, cujo uso seria
permitido pelos juizes de paz – no sentido de julgá-las “autorizadas para vedarem a
venda de tais instrumentos”, o que seria uma “decisiva invasão do Poder Legislativo”.
Defende o recorrente e sua liberdade de comerciar e ataca a intervenção da Câmara.
Semelhante atitude é perceptível num caso que trata de cobrança indevida de impostos
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por parte da Câmara, ou mesmo de sua criação ilegal por parte do mesmo órgão
(Correio Official: 04/03/1835, 15/10/1840).
Mas são as revistas feitas nos processos que envolviam particulares e a Fazenda
Pública que permitem analisar, de forma mais evidente, tanto a tendência liberal do
Tribunal em defender os direitos dos primeiros como um indicativo de mudança nesse
comportamento, ao final da década de 1830. Das sentenças publicadas nos periódicos
temos que, entre os anos de 1829 a 1841 (até julho), 36 são as revistas que envolvem a
Fazenda. Até 1838, apenas uma, de um total de vinte e seis, pedia a revisão do processo
em favor da Fazenda (Correio Official: 02/09/1835). Sete delas se referiam a um mesmo
tema: o do pagamento/recebimento pelo abastecimento de gêneros no contexto das
guerras de Independência 35 . A primeira trata como injustiça a absolvição da Fazenda da
dívida com um particular que, no seu bergantim, abastecera as “tropas da Divisão
Lusitana” em Montevidéu, dívida que fora assumida pelo governo brasileiro em 1823,
quando se deu a anexação da província Cisplatina ao Império do Brasil (Diário
Fluminense: 22/10/1829).
Quatro revistas tratam de dívidas semelhantes tomadas em relação à tropa
lusitana na Bahia. Destacamos uma que dava razão a um boticário que dizia ter sido
forçado pelo governo “português”, que ocupara Salvador entre 1822 a 1823, a fornecer
mercadoria aos hospitais, sob argumentação dos ministros de que só se imporia “pena
contra os Capitalistas, que voluntariamente concorriam com somas avultadas para a
manutenção da Tropa inimiga” (Correio Official: 22/01/1833). A matéria parece ter fixado
jurisprudência ao estabelecer ser injusto “eximir” a Fazenda da satisfação de
semelhantes dívidas 36 ; o mesmo valendo para um caso no Maranhão (Correio Official:
26/11/1835), e também para alegação da necessidade de se pagar um outro comerciante
(já finado) que fornecera apetrechos de guerra ao governador Luiz do Rego Barreto, anos
antes, na província de Pernambuco 37 (Correio Official: 21/12/1835).
Caso semelhante valeu para duas revistas que, no final da década de 30, deram
razão a particulares cujas embarcações teriam sido ilegalmente apresadas por Thomas
Cochrane (depois nomeado Marquês do Maranhão), quando o mesmo tomou
militarmente São Luís do Maranhão, em 1823, em nome do projeto imperial encabeçado
por D. Pedro I (Correio Official: 10/03/1838 e 26/07/1841). Na primeira delas, os ministros
argumentam que Cochrane havia abusado da “força que lhe fora confiada a bem da
35
Após a concretização da alternativa de Independência no Centro-Sul, em 1822, nas províncias da Bahia, Maranhão,
Pará e Cisplatina iniciam-se guerras entre grupos que apoiavam a adesão ao pacto proposto pelo Imperador e outros
que defendiam a manutenção dos laços com as Cortes de Lisboa, ou seja, com o Império português; essas ficaram
conhecidas na historiografia como “guerras de Independência”. As tropas lusitanas existintes no Brasil teriam um
papel importante no apoio aos projetos contrários à Independência, quando o novo Imperador, que não dispunha de
forças militares “nacionais”, decidiu contratar mercenários como Lord Cochrane e Thomas Greenfell para agirem
militarmente em nome da separação de Portugal. A adesão dessas províncias ao Rio de Janeiro, por meio da força,
ocorreria em distintos momentos do ano de 1823.
36
As três outras que tratavam da Bahia foram publicadas no Correio Official nas datas 15/12/1833, 05/04/1834 e
28/06/1834.
37
Luiz do Rego Barreto era governador em Pernambuco quando da eclosão da Revolução do Porto. Nesta província,
ele encamparia um fracassado movimento por não adesão às Cortes, utilizando inclusive força armada que tinha a sua
disposição.
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Causa Pública Nacional”, e que passara “a molestar os Cidadãos Brasileiros, que
navegavam seus Navios com a Bandeira Imperial”. Na outra, justificam que a medida
estaria respaldada numa portaria de 1824, firmando ser “claro e conseqüente que houve
injustiça notória em se desobrigar a Fazenda Nacional do pagamento da quantia que
pedia o recorrente”. Vale dizer que em todos os citados casos de guerra, foram mais de
dez anos de espera para a saída de uma sentença que, ainda passaria, por uma Relação
revisora.
Mas eram variáveis os motivos das revistas que envolviam negócios entre
particulares e a Fazenda, tais como danos em embarcações, seqüestro de bens,
indenizações, ou mesmo irregularidades no processo. Destacamos uma que fala em
nome dos danos causados aos recorrentes que, como portadores de letras de câmbio,
teriam sido prejudicados em uma transação sendo o “governo o causador do evento
sinistro” (Correio Official: 11/11/1833). A polêmica girava em torno da validade das
mesmas letras de câmbio, que os ministros argumentam serem “evidentemente”
verdadeiras “não só pelos princípios gerais de direito natural, e o civil de todas as nações
comerciais”, mas também por leis apontadas no processo. Além disso, exigiam que os
recorrentes fossem indenizados e os valores corrigidos por juros, porque só assim
ficar[ia] extinta a responsabilidade do Tesouro”.
É notável que, se até 1838, praticamente todas as revistas apontavam
irregularidades cometidas contra os particulares, do ano seguinte até o final do período
aqui analisado, essa tendência tende a se inverter: de um total de dez revistas, seis são
julgadas como injustas para a causa da Fazenda. Obviamente que esse indicativo deve
ser relativizado em função de trabalharmos aqui com o universo das sentenças
publicadas; mas ainda assim a justificativa alegada em uma delas mostra um
posicionamento inédito e em nada irrevelante. Trata-se de uma revista, de 1839, sobre o
indeferimento de um caso de restituição aos cofres públicos devido à falha no
conhecimento da real injustiça no caso; lógica que os ministros argumentam valer para
“as execuções entre os Cidadãos”, mas que deveria ser diversa nas “execuções da
Fazenda Pública, cuja causa é superior a quaisquer outras” (Correio Official: 19/11/1839).
A posição era clara em favor da restituição, para qual bastava ser uma causa “pública” e
não apenas entre particulares, sem citação de nenhuma outra fonte de direito. Não se
quer com isso enunciar uma ruptura em relação à tendência liberal do órgão, mas
apenas marcar o quão complexas tratavam de ser as variáveis com que os ministros do
Supremo lidavam, em função dos arranjos no âmbito dos poderes políticos no Império.
Afinal, os ministros eram praticamente os mesmos, mas não as condições em que
atuavam.
Mas ajunte-se a ela uma outra tendência à mudança verificada quando o tema é o
da responsabilidade. Como se viu, uma das atribuições do Tribunal era exatamente
conhecer os delitos e decidir sobre os conflitos de jurisdição que envolvessem alguns
agentes judiciários, o que significava tratar de sua responsabilidade. Só há uma no rol de
todas as sentenças publicadas que, em 1832, dedica-se claramente à questão: trata-se
do pedido de revisão de uma deliberação do Tesouro Público que tomava como
responsáveis os desembargadores quando serviram como “juizes privativos” para o
Não citar/Please do not quote 34

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

Banco do Brasil (Diário: 20/02/1833). Sob a justificativa que nesses casos cabia aos
ministros do Supremo “verificar o fato” (artigo 21 da lei de criação do Tribunal), eles
inocentam os mesmos indiciados de qualquer criminalidade sob alegação de não terem
praticados nenhum dos atos argüidos, julgando “insubsistente a acusação”.
Nesse sentido, a despeito de ser constante o apontamento de erros e
irregularidades cometidos por juizes, são pouquíssimas as vezes que os ministros falam
em pedir a responsabilidade dos agentes envolvidos. Na verdade, isso no acontece
poucas vezes apenas entre os anos de 1834 e 1835, quando alguns deles, na sua
assinatura, afirmam que teriam votado pela responsabilização por atos julgados
indevidos. Veja-se um caso de um juiz que teria imposto pena maior do que caberia a um
réu, quando Francisco Alberto Teixeira de Aragão, José Albano Fragoso, José Paulo
Figueirôa Nabuco de Araújo e Agostinho Petra de Bitencourt fazem constar que foram
“vencidos quanto à responsabilidade” (Correio Official: 19/12/1834). Em outras duas
revistas, publicadas no mesmo dia, vê-se posicionamentos semelhantes também em
função de erros de juizes. Meses depois, concede-se uma outra cuja irregularidade seria
não estar firmada pelos juizes que proferiram a sentença, o que impediria “segurar sua
responsabilidade” (Correio Official: 05/03/1835). Em outros momentos, não se vê postura
semelhante.
Como se discutiu no item acima, esses não foram anos quaisquer na história do
Tribunal. Trata-se de um momento da Regência em que, devido ao cenário político
particular, a crítica revolucionária à magistratura ainda podia ser feita com intensa força
pela boca dos próprios ministros da justiça. Uma de suas manifestações foi, sem dúvida,
a própria tentativa de responsabilização dos agentes do judiciário. É fato que ao Tribunal
não cabia diretamente a denúncia de responsabilidade, o que reforça ainda mais o valor
da ação dos seus ministros ao cobrá-la, e indica ter sido, face à tensa conjuntura entre
os poderes, um ato muito mais político do que jurídico. Mesmo assim, essa ação foi rara
e dá a entender que, ou os ministros estavam em desacordo em relação à
responsabilidade, ou, mais provavelmente, quanto à manifestação pública do órgão em
relação à ela. Afinal, o Tribunal não deveria, a princípio, envolver-se com os casos.
De tudo, deduz-se que, nos anos finais da década de 1830, o arrefecimento da
relação do órgão com o governo, marcado pelo repentino abandono da cobrança da
responsabilidade por parte deste último, traduziu-se numa sensível alteração da ação
interna do Tribunal. Além das tendências já enunciadas, revistas como uma de 1832, em
que os ministros do Supremo acusavam o procurador da coroa de tratar matéria de
justiça como “contencioso” (Diário: 24/07/1832), e outra de 1835, que acusava o poder
executivo de decretar um imposto indevido “com gravame do comércio”(Correio Official:
22/12/1835), desapareceriam. Poderiam ser elas não mais publicadas, o que por si só já
dizia muita coisa em um mundo onde a impressa tinha já um extraordinário papel no
espaço público.
Tal fenômeno relaciona-se, a nosso ver, com a definição do espaço da justiça no
arranjo imperial e, consequentemente, do Supremo Tribunal no alvorecer da década de
1840. Momento em que as instituições judiciárias, mesmo que centradas nos litígios
entre particulares, ganharam um maior controle sobre seus agentes, inclusive no que
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tocasse à conservação da ordem pública (como foi referido acima em relação à reforma
do Código do Processo). Em relação ao Supremo, a análise das revistas demonstra que o
órgão não só tratava de importantes questões que tocavam diretamente na esfera
pública, como marcava, ao longo da década, seu lugar na definição do próprio judiciário.
Em primeiro lugar, por uma atitude liberal em relação aos particulares, a qual se
manifestava na denúncia de irregularidades cometidas pelos agentes da própria justiça,
e na exigência no reconhecimento dos direitos dos cidadãos. Com isso, legitimava-se um
órgão que pudesse falar contra as injustiças e em nome da “moral pública”, e mesmo
romper os limites de uma atitude passiva de “guardião” da justiça para uma ativa diante
do julgamento de muitos casos e proposição de suas soluções. Mesmo que isso lhe
custasse a acusação dos agentes da própria justiça.
Além disso, a indicação de um favorecimento aos “interesses públicos”, enunciado
no final do período para as questões de Fazenda, coadunava-se bem com o momento
político em questão: era expressão de um entendimento institucional que se desenhou
entre os anos de 1840-1841, quando se deu não só o fortalecimento da justiça, mas a
volta do monarca e do seu Conselho, a consolidação do espaço de poder das províncias que desde 1834, contavam com grande controle sob sua administração - e uma etapa
importante na acomodação da estrutura de funcionamento do Estado imperial38 . Ou seja,
quando o ambiente de revolução “em nome dos povos” parecia ser coisa do passado
(lembrar que em 1841, inclusive, marcaram-se as ditas alçadas), e os conflitos
adquiririam um outro significado frente às urgentes demandas pelo controle das novas
instituições. A contrapartida era que a responsabilidade passaria a ser, cada vez mais,
um problema interno à própria justiça, não cabendo ao governo cobrá-la.
Cabe uma última consideração sobre um problema antigo que parecia ter vida
longa: o da lentidão da justiça. Há indícios de que o Supremo Tribunal sofreria,
internamente, do mesmo mal, considerando-se o número de particulares que falavam
como herdeiros dos réus nas revistas. Além disso, em agosto de 1855, José Paulo
Figuerôa Nabuco Filho encaminhava um ofício do ministro da justiça com uma relação
de todos os “processos que no Arquivo do Tribunal se acha[va]m parados” 39 . Os
processos eram datados desde 1835 e perfaziam o número de 504 para questões cíveis.
A justificativa era o pequeno número de pessoas que constavam da sua secretaria, o que
inviabilizava a tomada de muitas providências, além de um problema na marcação dos
emolumentos que se devem cobrar no Tribunal. Já ali o governo não se mostrava tão
preocupado assim em sanar essa, talvez a maior das injustiças.

38

A historiografia sobre o Império, até em função dos debates entre os próprios coevos, reproduziu à exaustão a
binômico entre centralização e descentralização do poder como fundamental para caracterizar os distintos projetos
que, desde a década de 20, marcaram a dispusta política, sendo o “regresso” de 1840-1841 uma vitória a favor da
centralização. Trabalhos mais recentes tanto têm criticado essa versão como levantado o problema da formação
institucional como impossível de ser irredutível a esse binômio (Dolhnikoff: 2005; Slemian: 2006). A própria idéia de
acomodação de uma estrutura de Estado no início da década de 1840 (Mattos: 1999) que aqui subscrevemos, revela
ainda uma grande compelxididade no tocante à definição desse binômio.
39
Arquivo Nacional, IJ 4 305, Ofícios do Supremo Tribunal de Justiça (1851-59).
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Considerações finais
Cabem aqui umas palavras finais que, muito aquém de uma conclusão, apenas
enquadrem algumas das questões que, a nosso ver, marcaram a história do Supremo
Tribunal de Justiça nas primeiras décadas do Império do Brasil. A sua criação deu-se em
um ambiente marcado pela perspectiva de mudança em relação à tradição portuguesa,
além de muito influenciado por paradigmas de governo que tomavam a magistratura
como um corpo que devia ser controlado, além de colocado ao serviço da nação. No
entanto, ao mesmo tempo em que se instituiu um órgão com a pretensão de servir a
todos, sem restrições, além de considerar os recém adquiridos direitos dos cidadãos,
mantinham-se critérios caros ao funcionamento da justiça (desde pelo menos a
Ilustração), além de quadros formados nas práticas do Império português. Rupturas e
continuidades estão sempre presentes em toda e qualquer explicação da história, e,
exatamente por isso, não devem se tornar o único e principal eixo de sua explicação.
Isso porque a análise do funcionamento do órgão, nesses poucos anos, levanta
uma série de problemas que envolveram a construção do Tribunal como uma esfera
autônoma de poder, até mesmo em relação à própria justiça; concomitantemente, sua
legitimidade como “guardião”, baluarte da “moral”, e importante agente em questões
públicas (desde que não constitucionais e nem de contencioso). Se por um lado, ele seria
responsável pelo fortalecimento da própria legitimidade do judiciário, por outro, seria
também, nas décadas seguintes, o foco de uma série de tensões no seu funcionamento
dentro do mesmo poder. Desde que ficassem restritos a essa esfera, os magistrados
poderiam respaldar o discurso que só a eles caberia a resolução de seus problemas.
No entanto, ainda que as práticas cotidianas dos seus ministros fossem as mesmas
de uma consolidada tradição jurisdicionalista – o que poderia ser visto na extrapolação
dos limites dos direitos no julgamento das revistas – as condições de atuação e a agenda
dos protagonistas da construção do Estado nacional brasileiro eram absolutamente
novas. O Supremo Tribunal de Justiça traria, portanto, as marcas de alguns dos
impasses que se colocaram para o nascente Império: como construir uma estrutura
liberal que valorizasse os direitos dos indivíduos, num organismo que privilegiasse,
desde seu início, e em nome da manutenção da ordem, o “bem público”. Afinal, a história
do Tribunal é tanto parte do Direito, cujo nível de mudança pode ser lento, como também
da própria Política, essa sim, muito cambiante.
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O Supremo Tribunal de Justiça no Império (1840-1871)
José Reinaldo de Lima Lopes
1 O Judiciário como poder no constitucionalismo brasileiro
A afirmação do Judiciário no Segundo Reinado está estreitamente ligada às idéias que se
faziam a respeito do papel desse poder em um regime constitucional e liberal, como
queriam políticos e juristas do Império. Quem lê as queixas dos constituintes de 1823
contra os juízes do Antigo Regime tem logo uma noção do que se esperava da nova
organização da justiça.
Um primeiro problema era o da imparcialidade dos juízes, especialmente na esfera
criminal. Os juízes do Antigo Regime, a se dar crédito aos discursos dos constituintes,
eram facciosos. Prontos a agradar aos superiores, à Coroa, e, portanto, aplicadores da
lei de forma pouco isenta. Sobretudo no começo da vida independente esse parecia ser o
maior problema, ou, senão o maior um dos mais graves. Os remédios para tal problema
estavam em novas instituições. Duas delas eram particularmente caras ao espírito
liberal da época: a eleição dos juízes e o tribunal do júri. Ambas teriam por efeito
temperar a presença dos letrados, sempre ligados à Coroa, com alguma forma de
participação popular. Os juízes eleitos vieram a ser os juízes de paz, com atribuições
muito relevantes no processo criminal até 1841, quando ocorreu a reforma do processo
de inspiração conservadora (centralizadora). Os jurados tiveram lugar em todos os
processos criminais. A própria constituição de 1824 confirmou os termos do debate
havido na Assembléia de 1823 e previu os jurados em todos os casos. Na mesma linha
definiu que o Poder Judiciário se comporia de juízes e jurados.
O quadro a seguir mostra os ministros nomeados para o Supremo Tribunal de
Justiça no período em questão (1841-1871) e sua respectiva procedência. Como se vê, o
tribunal supremo continuou sendo tribunal de letrados (bacharéis), com a função de
controlar os erros cometidos nos julgamentos das outras instâncias (pelo recurso de
revista). A participação popular restringia-se à primeira instância.

Ministros do Supremo Tribunal de Justiça
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Nomeados entre 1840p1871 40
Data de
nomeação

Ministro

Procedência

1840

Antonio
Augusto da
Silva

Relação da
Bahia

1842

Manoel Pinto
Ribeiro Pereira
de Sampaio
Antonio José
de Carvalho
Chaves

Relação da
Corte

1842

José Verneque
Ribeiro de
Aguilar

Relação da
Bahia

1842

José Maria de
Salles Gameiro
de Mendonça
Peçanha
Francisco de
Paula Pereira
Duarte

Relação da
Corte

1842

1842

1842

Relação da
Corte

Relação do
Maranhão

Thomás
Antonio Maciel
Monteiro,

Barão de
Itamaracá

1846

Relação da
Antonio
Paulino Limpo Bahia (até 1838)
de Abreu (V. de
Abaeté)

Carreira na
Magistratura

Carreira Política

Data de
aposentadoria
ou afastamento

Provedor de
Junta Provisória
fazenda e defuntos, da Bahia,
Juiz de Fora
Deputado geral,
deputado
provincial
Juiz de Fora,
Ouvidor

1846

Juiz de Fora,
Provedor de
Fazenda e
defuntos,
Desembargador da
Bahia
Ouvidor (em
Angola), Ouvidor
(Paranaguá),
Provedor de
defuntos
Juiz de fora,
Provedor de
fazenda e defuntos,
Ouvidor,
Ouvidor (Rio Negro,
Maranhão),
Provedor de
fazenda e defuntos
Juiz de fora,
Deputado geral
Procurador da
Coroa, Provedor de
fazenda e defuntos

1847

Juiz de fora,
ouvidor,
desembargador,
Ministro do
Conselho Supremo

1857

1854

1855

1847

Presidente de
1848
Província,
deputado geral,
senador, ministro
de estado

40

O quadro foi montado com os dados fornecidos na obra de Laurenio Lago. É de se ressaltar que o primeiro ministro
formado em um dos cursos jurídicos do Império foi indicado apenas em 1861. Até então todos eles provinham do curso
de Coimbra (leis ou cânones). Note-se também que a maioria deles estava servindo na Corte, seja no Tribunal da
Relação da Corte, seja no Tribunal de Comércio, seja no Conselho Militar. No início da carreira praticamente todos
serviram como juízes de resíduos, o que os obrigara a ter algum contato com o direito público, pelo menos com os
interesses da Fazenda ou do Tesouro em casos de sucessão aberta. O tribunal da Relação do Rio de Janeiro forneceu
38% de todos os ministros nesse período. Os que vieram de outros tribunais já haviam servido em cargos no Rio em
algumas ocasiões.
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1846

1846
1846

Agostinho
Marques de
Perdigão
Malheiro (pai
do
jurisconsulto)
Thomz Xavier
Garcia
d’Almeida
Adriano José
Leal

Relação da
Corte

Relação da
Bahia
Relação da
Bahia

1847

Antonio
Pereira
Barreto
Pedroso

Relação da
Corte

1847

José Antonio
de Siqueira e
Silva

Relação da
Corte

1847

Cassiano
Spiridião de
Melo Matos

Relação da
Bahia

1847

Antonio
Cerqueira
Lima

Relação da
Bahia

1847

Antonio José
da Veiga

Relação de
Pernambuco

1848

Francisco José Relação de
Alves Carneiro Pernambuco

1849

Cornélio
Ferreira
França

1849

Relação da
Cândido José
de Araújo Viana Bahia
(M. de Sapucaí)

Relação da
Bahia

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
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Militar
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
desembargador
(Bahia)
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos
Juiz de fora,
ouvidor,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
auditor de tropas,
desembargador
Juiz de fora,
ouvidor, provedor
de fazenda e
defuntos,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
juiz de órfãos,
ouvidor
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
desembargador,
Conselho Supremo
Militar
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos

1860(?)

Deputado geral,
Presidente de
província
Governador de
província, Junta
governativa,
Deputado geral,
presidente de
província (Bahia,
durante a
Sabinada)
Deputado geral

1867

Deputado geral,
senador

1857

Intendente dos
diamantes

1861

Deputado geral

?

Ajudante do
intendente de
polícia

?

Deputado geral

1863

1847
1857

1863

Deputado
1850
constituinte,
deputado geral,
senador, ministro
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de Estado

1850

Miguel
Joaquim de
Castro
Mascarenhas
Joaquim
Francisco
Gonçalves
Ponce de Leão

Relação da
Bahia

Juiz de Fora,
Provedor de
fazenda e defuntos

1853 (morte)

Relação de
Pernambuco

1855 (morte)

1850

Miguel
Joaquim de
Castro
Mascarenhas

Relação da
Bahia

1853

Joaquim José
Pinheiro de
Vasconcellos
(V. de
Monserrate)
Manoel Inácio
Cavalcanti de
Lacera (Barão

Relação de
Pernambuco

Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor,
desembargador
Provedor de
Ministro da
fazenda e defuntos Justiça
e Juiz de Fora
Juiz de fora na
Paraíba e
Maranhão,
desembargador no
Maranhão
Juiz de fora,
ouvidor,
desembargador

1877

1850

1854

Relação da
Corte

de Pirapama)

1855

Gustavo Adolfo Relação da
de Aguilar
Corte
Pantoja

1855

Manoel dos
Santos Martins
Valasques
Joaquim
Marcelino de
Brito

Relação da
Bahia

Juiz de fora,
desembargador

Relação da
Bahia (Tribunal
de Comércio)

Juiz de fora,
ouvidor,
desembargador

1857

Tibúrcio
Valeriano da
Silva Tavares

Relação do
Maranhão

1857

Ernesto
Ferreira
França

Relação da
Corte

Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
desembargador

1855

Deputado
constituinte,
Deputado geral,
Senador

1853 (morte)

1878

Deputado geral,
1863
ministro de
Estado da Justiça
e Império (1836)
Deputado geral,
1862 (?)
Senador
Deputado geral,
senador,
presidente de
província,
Ministro da
Justiça (1844 e
1846)
Comissão do
Código Civil
Deputado geral

1879(?)

Deputado geral,
Ministro
residente nos
Estados Unidos,
Ministro de
Estado
Estrangeiros

1872 (?)

1870 (?)
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1857

João José de
Oliveira
Junqueira
Antônio Ignácio
de Azevedo

Relação da
Bahia
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Juiz do crime,
desembargador

(1844)
Deputado geral,
senador

Relação de
Pernambuco

Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor,
desembargador
Tribunal de
Ouvidor, provedor
Comércio do
de fazenda e
Maranhão
defuntos,
desembargador
Relação da
Juiz de fora,
Deputado geral,
provedor de
senador,
Corte
fazenda e defuntos presidente de
províncias,
Ministro da
regência
Relação da
Juiz de fora,
Chefe de polícia
provedor de
(Maranhão),
Corte
fazenda e defuntos, presidente de
desembargador
província (não
tomou posse por
pressão popular
em Belém)
Comissão Código
Civil
Relação da
Juiz de fora, juiz de Deputado geral,
Chefe de Polícia
Corte, Conselho direito,
(BA), Chefe de
Supremo Militar desembargador
(Maranhão),
Polícia da Corte

1857

Cypriano José
Vellozo

1860

Antônio Pinto
Chichorro da
Gama

1861

José Mariani

1861

Antônio
Simões da
Silva

1861

Manoel
Machado
Nunes

Relação da
Corte, Tribunal
de Comércio da
Corte

1862

Manoel
Messias de
Leão

Relação da
Bahia, Tribunal
de Comércio da
Bahia

1864

Francisco de

Relação da

Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
juiz de direito,
desembargador
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor, juiz de
direito

Juiz de fora,

1861
1866

1861 (?)

1875

NB- Primeiro
ministro do
Supremo
formado nos
cursos jurídicos
brasileiros (São
Paulo)

Deputado geral,
presidente de
província (SP e
MG)
Conservador das
matas, deptuado
geral, vicepresidente de
província,
presidente
interino,
Conselho
superior de
instrução pública
(BA)
Deputado geral
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Paula
Corte
Cerqueira Leite
1864

João Joaquim
da Silva

Relação da
Bahia

1864

Manoel
Rodrigues
Villares

Relação de
Pernambuco

1864

Francisco
Gomes de
Campos

1864

Relação da
Corte
(tomou o lugar
Barão de
de Eusébio de
Campo Grande Queiroz, por ser
incompatível o
lugar de
Conselheiro de
Estado e
Ministro do
Supremo)
Joaquim Vieira Relação do
da Silva e
Maranhão,
Souza
Tribunal de
Comércio do
Maranhão

1864

Albino José
Barboza de
Oliveira

1865

Antônio
Rodrigues
Fernandes
Braga
José de Assis
Mascarenhas

1866

1867

Manoel de
Jesus
Valderato

Tribunal de
comércio da
corte (exonerado
em 1861)
Relação da
Corte, Conselho
Supremo Militar
Relação da
Corte, Conselho
Supremo Militar
Relação da
Corte, Tribunal
de Comércio da
Corte

Andréa Slemian
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provedor de
fazenda e defuntos,
juiz de direito,
desembargador
Ajudante do auditor
da marinha,
desembargador,
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor, juiz do
crime, juiz de
direito, juiz do cível
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor

Chefe de Polícia

Redator da
constituição a
pedido de
Caravelas, oficial
maior da Câmara
dos Deputados,
advogado,
deputado geral,
Procurador da
Soberania e
Coroa
Juiz de fora,
Deptuado geral,
ouvidor, provedor
senador,
de fazenda e
presidente de
defuntos e
províncias,
desembargador,
Ministro
(gabinete de 1835
– Império,
Marinha e
guerra)
Juiz de fora, juiz de Chefe de Polícia
direito,
(PA)
desembargador
(Maranhão e Corte)
Juiz de fora,
Presidente de
ouvidor, juiz de
província,
direito, Procurador senador,
da Coroa
Secretário do STJ, Presidente de
província (GO),
ouvidor, juiz de
deputado geral (3
direito,
legislaturas)
desembargador
(Maranhão)
Auditor de tropas
Chefe de polícia
da corte, juiz de
da Corte,
direito, vara
deputado geral,
criminal da Corte, presidente de
juiz dos feitos,
província (RJ)
desembargador

1865 (morte)

1864 (morte)

1882
(aposentadoria
por invalidez)
1875

1868?

1886 –
NB – Segundo

ministro
formado no
Brasil, no curso
jurídico de São
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1868

Francisco
Maria de
Freitas e
Albuquerque

Relação da
Bahia

1870

Antônio da
Costa Pinto

Relação da
Corte
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(Corte)
Juiz de fora,
provedor de
fazenda e defuntos,
ouvidor, juiz de
direito,
desembargador
(Maranhão)
Juiz de fora, juiz de
direito,
desembargador
(Pernambuco)

Paulo
Chefe de polícia

1879?

Chefe de polícia, 1880?
presidente de
província (MG,
PE, BA) Deputado
geral em 4
legislaturas

Ambas formas de ‘participação popular’ (eleição dos juízes de paz e presença dos
jurados) no aparelho de justiça consistiam também, de certo modo, na outorga de
poderes à esfera local, pois era no âmbito dos distritos (juízes de paz), termos e
comarcas (jurados) que se organizavam as eleições dos juízes de paz ou as listas dos
jurados. Por isso, a solução judiciária coadunava-se com o ideal de justiça participada e
local. O fato de ter esse modelo na letra da Constituição não impediu, contudo, que as
correntes centralizadoras propusessem reformas limitando os poderes locais,
apresentando seguidamente seus juízos negativos contra a experiência liberal radical.
Um segundo problema de que falavam os constituintes era a lentidão da justiça e a
incerteza de seus caminhos. Para enfrentá-lo uma das soluções aventadas era a reforma
completa da legislação e por aí se explica a promessa constitucional da feitura de
códigos. Como se sabe os dois primeiros a serem editados foram justamente o criminal
(1830) e o de processo criminal (1832). Outra solução era a mudança no regime de
educação, seleção e recrutamento dos juízes de carreira (juízes letrados e juízes de
direito). Isso explica também o precoce interesse dos legisladores pelo estabelecimento
de uma faculdade oficial de direito, o qual resultou na lei do 11 de agosto de 1827, ainda
durante a primeira legislatura.
O que parecia unanimidade era que a nova justiça deveria ser isolada de decisões
de caráter político. Essa, aliás, era a experiência tentada na Europa, particularmente na
França, e nos Estados Unidos. No caso da França é bem conhecido o ideário que
influenciou os formadores daquele Estado. Os juízes e tribunais deveriam decidir as
questões de direito, não as de conveniência ou de orientação legislativa geral. Juízes
julgam conforme a lei, os órgãos da soberania, particularmente os representantes do
povo, julgam conforme as conveniências. O resultado é que as questões de conveniência
devem decidir-se pela maioria dos representantes, em assembléia reunidos e livres.
Juízes e tribunais tiram sua legitimidade da conformidade com as leis. Dessa mesma
matriz de pensamento surgiu a separação da justiça administrativa. Os juízes podem
julgar os particulares, mas não os representantes do povo nem os agentes do povo, os
administradores, quando agem dentro de sua função constitucionalmente garantida de
dirigirem os rumos do Estado e da coisa pública. Para o julgamento dos administradores
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e gestores da administração seria necessário estabelecer órgãos independentes dentro
do próprio departamento executivo. É essa a origem da justiça administrativa, ou mesmo
do direito administrativo, como se dizia no século XIX. Para um célebre observador inglês
do regime constitucional dos franceses, esse limite à justiça ordinária era um limite à
própria liberdade constitucional dos cidadãos. Dicey, esse célebre inglês, dizia que ou
existia rule of law, como na Inglaterra – onde qualquer ilicitude, de quem quer que seja,
pode ser julgada pelos tribunais gerais e ordinários – ou existe droit administratif, como
em França. Ambos são, contudo, alternativos e excludentes. 41
Nos Estados Unidos, onde não havia tanto ódio aos juízes quanto ao Parlamento,
decidiu-se por manter o judiciário como árbitro de qualquer disputa, inclusive aquela em
que fossem partes funcionários ou agentes do Executivo. A Suprema Corte, porém,
construiu ao longo do tempo sua própria doutrina da “questão política”. Embora a
doutrina tenha evoluído e mudado ao longo do tempo, creio que no essencial ela visava
afirmar que em certas questões os tribunais deveriam ser deferentes para com os
poderes políticos, ou seja, os poderes que vivem de prestar contas eleitorais aos
representantes, e que tomam decisões gerais e vinculantes para todos. Os tribunais
deveriam saber reconhecer quando um caso envolvia um direito propriamente dito, a ser
decidido a favor de uma parte, e quando um caso envolvia uma questão política, ou seja,
não um direito mas um mero interesse ou visão dos rumos adequados à república. Se
fosse apenas política, a questão não seria a competência dos tribunais, nem da Suprema
Corte.
Ora, o Brasil optou pelo sistema continental, francês, pelo menos nas grandes
linhas e segundo a interpretação dos próprios participantes do sistema à época. Tanto
assim que não se concedeu aos tribunais, muito particularmente ao Supremo, poder de
invalidar as leis inconstitucionais. Pelo contrário, manteve-se sempre na esfera do
próprio ‘corpo legislativo’ a revogação desses atos contrários à constituição. Enquanto
não houvesse sua revogação, continuavam a valer plenamente.
Procurava-se isolar o Supremo e as Relações de questões discricionárias, ou
políticas. Lembremos, aliás, que isso não é um defeito para o sistema constitucional do
século XIX. Mesmo a Suprema Corte norte-americana, dita por muitos – e não sem razão
– um tribunal onde iam parar as controvérsias políticas dos norte-americanos, elaborou
uma doutrina das questões políticas, pela qual reconhecia decisões finais de outros
poderes do Estado (os poderes políticos), nas quais não estava autorizada a intervir, ou
as quais não estava autorizada a alterar.
Além disso, havia no Brasil uma doutrina difundida e de base constitucional,
segundo a qual a Constituição previra apenas dois graus de jurisdição: a primeira
41

Nessa altura vale a pena reproduzir a conversa que Aléxis de Tocqueville teve com seus interlocutores norteamericanos: “Quando, porém, tentei fazê-los entender que o Conselho de Estado não era um corpo judicial no sentido
comum, mas administrativo, cujos membros dependiam do rei, de modo que o rei, depois de usar seus poderes
soberanos para mandar um de seus empregados, chamado prefeito, cometer uma injustiça, podia então
legitimamente ordenar a outro de seus empregados, chamado Conselho de Estado, que evitasse que o primeiro
sofresse uma punição; quando eu expliquei como o cidadão, prejudicado pela ordem do príncipe, ficava limitado a
pedir ao próprio príncipe que lhe autorizasse a obter justiça, recusaram-se a acreditar nesse absurdo e me acusaram
ou de mentir ou de ser ignorante.” (A Democracia na América)
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instância e um grau de recurso para as Relações (em princípio). Considerava-se que o
envolvimento do Supremo nos casos seria uma espécie de terceira instância, não
aceitável em termos constitucionais. Essa doutrina fora expressa de forma lapidar por
Paula Baptista em 1855, mas era já referendada pelos homens de Estado na primeira
década do Segundo Reinado. Dessa forma, o Supremo não tomava conhecimento de
qualquer caso e quando o fazia por jurisdição recursal era apenas para conceder ou
negar revistas. 42
Pelo menos, é assim que se lê no relatório do Ministro da Justiça Manoel Galvão
para o ano de 1845 apresentado ao Corpo legislativo. De fato, o artigo 158 da
Constituição dispunha que haveria no Império tribunais de segunda e última instância. O
artigo 164 dispunha que na capital haveria um tribunal, dito Supremo, que concederia
revistas dos casos julgados pelos tribunais de segunda instância. A interpretação de que
falo dizia que os tribunais da relação eram as últimas instâncias, não competindo,
portanto, ao Supremo substituir-se a eles. Dizia o ministro à Assembléia Geral:
As suas [do Supremo Tribunal de Justiça] decisões não ligam em caso algum as
relações revisoras. Bem que não esteja convencido da necessidade e
conveniência de se lhe conferir atribuição de julgar as causas que sobem ao seu
conhecimento por via de recurso de revista, o que, além de tudo mais, seria

contrário à regra constitucional de serem as causas decididas definitivamente
nos tribunais de segunda instância, todavia é minha opinião que este tribunal

deve ser dividido em duas seções, exercendo cada uma delas as atribuições
designadas na lei de 18 de setembro de 1828, e que quando a relação revisora
não se conformasse com a decisão do tribunal supremo, em virtude da qual fora
concedida a revista, pudesse a parte recorrer novamente para o mesmo tribunal,
reunidas ambas as seções; e uma vez que se mandasse julgar o feito novamente,
esta decisão obrigara a relação a alterar o seu primeiro julgamento. (grifos
nossos)

Com tudo isto, era ainda mais isolado de possíveis conflitos políticos.
O preço desse mecanismo de isolamento em particular, ou seja, a jurisdição
recursal restrita à forma da revista – isto é, da cassação do acórdão sem proferir
julgamento sobre o feito, sem substituir-se ao tribunal cujo acórdão se cassava ou revia foi alto. Durante todo o segundo reinado discutiu-se uma reforma que desse mais
poderes ao Supremo, pelo menos para uniformizar a jurisprudência e se não julgar em
última instância pelo menos determinar aos tribunais de segunda instância a maneira
correta de entender a lei. Ouça-se a queixa de Nabuco de Araújo no seu relatório de
Ministro da Justiça à Assembléia Geral para o ano de 1852:

42

No mesmo sentido vai a doutrina de Ramalho (sdp) que dizia: “Este julgamento [da revista] não pode ser
considerado uma terceira instância; porque o Tribunal de Revisão não aprecia o merecimento da causa, senão a
injustiça ou nulidade, que faz a sentença nenhuma.” (p. 599-600) Note-se que essa forma de conceber a revista vai
diferenciá-la do futuro ‘recurso extraordinário’ segundo a opinião de João Mendes de Almeida Jr. para quem na
Constituição federal de 1891 o Supremo adquirira a capacidade (nova) de conhecer da causa e julgá-la no sentido
amplo.
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Este tribunal carece de reorganização para que possa preencher o fim de sua
instituição: constituído como está, ele é antes um simulacro do que a realidade
de supremo. Urge mais que todas as reformas, que vos têm sido indicadas,
aquela que consiste em serem havidos por supremos e definitivos os seus
acórdãos quando versarem sobre nulidades. É uma anomalia que os tribunais
inferiores possam julgar em matéria de direito o contrário do que decidiu o
primeiro tribunal do império. Sobreleva à subversão as idéias de gerarquia,
infringidas por esse pressuposto, a desordem da jurisprudência, que não pode
existir sem uniformidade, e aonde se acham arestos para tudo. A jurisprudência,
para que possa suprir e auxiliar com seus arestos e estilos a legislação, que não
previne tudo, deve sair desse estado de incerteza e controvérsia em que se acha
abismada; fôra para desejar que o supremo tribunal, pelo que meio que vos
indico, se tornasse o centro regulador da jurisprudência, imprimindo-lhe a
uniformidade de que ela carece, dominado destarte o espírito de sofisma que
põe em dúvida as disposições as mais expressas, as doutrinas mais
inconcussas.

Antes que conceder ao judiciário poder de controlar o executivo ou decidir os
conflitos entre os poderes, a tendência que prevaleceu até meados dos anos 60 do
século XIX foi aceitar uma jurisdição administrativa autônoma para decidir as
controvérsias de direito público, uma jurisdição ordinária – o poder judiciário
propriamente dito, na época – para resolver as questões de direito privado, e o poder da
Assembléia Geral de interpretar as leis e discutir sua constitucionalidade. A solução dos
conflitos de jurisdição (ou atribução, como se diz no constitucionalismo contemporâneo)
foi dada ao Poder Moderador, via Conselho de Estado.
O que se nota ao longo da história do Segundo Reinado, no entanto, é que a
organização de uma verdadeira justiça administrativa, como se vinha tentando na Itália
(em 1865) e na França (com a reforma do Conselho de Estado em 1872, logo após a
instauração da Terceira República), foi sempre postergada e nunca satisfez a todos os
espíritos. Thomaz Nabuco de Araújo, por exemplo, a partir de certa data considerou
ilegítimas todas as interferências da ‘jurisdição administrativa’ nos conflitos pendentes
nos tribunais ordinários. Apesar de seu grande prestígio e influência não conseguiu,
contudo, mudar o regime. Mesmo os autores favoráveis ao contencioso administrativo
independente, tendiam a reconhecer a insuficiência de nossa organização, como se vê
nas queixas do Visconde do Uruguai ou de Rego Barros.
Essa configuração do sistema brasileiro gerou, como era de esperar, uma forma de
afastamento do Supremo Tribunal de Justiça de questões mais diretamente políticas,
visto que de modo geral os conflitos de direito público não lhe pertenciam. Mas esse
afastamento não foi completo, e por isso é possível falar de conflitos entre os poderes
nos quais o Judiciário joga algum papel, ainda que não de protagonista. Mais adequado
seria falar dos conflitos entre o Judiciário em geral e os outros poderes, se nessa
afirmação quisermos também incluir os juízes de primeira instância. 43 Aí sim, os
conflitos se multiplicaram, pelas razões que serão expostas a seguir.

43

Devo essa formulação a Paulo Macedo Garcia Neto em discussão sobre o andamento dessa pesquisa.
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Primeiramente, o ingresso na carreira de juiz era, de fato, um ingresso na carreira
política. 44 O ofício de juiz, ou emprego de juiz, era dos mais relevantes tanto para os
cidadãos quanto para os interessados no cargo. Para os cidadãos ele era muitas vezes a
autoridade mais próxima, mais presente (Flory o chama de um delegado do poder
central em todas as comarcas). Embora juízes de direito fossem nomeados pelo
imperador, eram mandados servir nas localidades. Poderiam assim tornar-se parte do
sistema de poder local. Gozando de visibilidade e poder, o juiz de direito – e mesmo o
municipal – deveria também gozar de reconhecimento do governo, ou não teria sido
indicado. O juiz de direito tinha, portanto, algum ‘conhecimento’ na Corte, o que serviria
para valorizá-lo entre seus jurisdicionados. A essas características, os juízes juntavam o
saber jurídico, o grau de bacharel em direito. No século XIX, em que estava em jogo a
montagem do aparelho do Estado constitucional e de direito, era aos bacharéis que cabia
a operação da máquina, seu diagnóstico, sua reforma pelo processo legislativo. Como se
sabe, uma das características da revolução liberal ou burguesa do século XIX era a
reforma legislativa, pois ela se fazia contra a sobrevivência das instituições antigas, já
disfuncionais e inúteis. O saber exigido para essa reforma era, em primeiro lugar, um
saber legal. A revolução liberal visava pôr de pé um edifício legal-jurídico que
correspondesse às práticas da própria burguesia. Não se fazia como revolução social, ou
seja, revolução que pusesse no poder uma classe que ainda não se havia tornado
hegemônica, dominante ou dirigente. Tudo isso somado, levava os bacharéis e aos
magistrados a uma natural candidatura a cargos políticos.
Em segundo lugar, não se desenhou desde logo um sistema de separações de
funções, de incompatibilidades eleitorais e funcionais. Com isso, os juízes locais
entraram freqüentemente na vida política aderindo a um partido local. Isso os tornava
particularmente vulneráveis a críticas de seus adversários, sobretudo quando da
presidência dos júris criminais. Nestes, quando os próprios potentados locais não eram
pessoalmente os réus ou indiciados, eram seus protegidos, seus familiares, seus
compadres, capangas ou afilhados que compareciam às barras do tribunal. Sem um
rígido sistema de incompatibilidades os juízes viam-se envolvidos em disputas nas quais
seus próprios interesses eleitorais estavam em jogo. As incompatibilidades foram
introduzidas pouco a pouco, começando pela lei dos círculos de 1855. 45 Esta determinara
44

Veja-se a própria trajetória de Eusébio de Queirós, cujo ápice da carreira poderia ter sido tanto na política quanto na
magistratura. Tendo de optar entre sua nomeação para o Supremo e a permanência na política propriamente dita,
escolheu esta última e não assumiu o posto de ministro para o qual fora nomeado em 1864. Veja-se também a
pitoresca narrativa do Conselheiro Albino a respeito de sua entrada na magistratura, que começa com uma sua
apresentação ao regente Feijó feita por seu pai, como se tratasse de uma simples visita...(Oliveira 1943).
45
Para se ter uma boa idéia das relações pessoais e familiares na montagem do Judiciário do Brasil é indispensável a
leitura de Simões (2006), Os bacharéis na política, a política dos bacharéis. Simões (2006) apresentou os dados sobre
as relações entre ocupantes de diversos cargos nos órgãos de poder desde a Independência até a República Velha no
seu fundamental estudo dos bacharéis em direito. Dos 174 magistrados do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal (período de sua pesquisa, 1828-1930), 109 ocuparam cargos políticos no legislativo (deputados gerais
ou federais, deputados provinciais ou estaduais, senadores, presidentes de província), isto é 62,6% de todos os
ministros do Supremo, ao longo de sua história, foram também políticos profissionais, ligados aos outros dois poderes
(três, no caso do Império). No caso do Conselho de Estado do Império, havia realmentea proibição de acumulação do
cargo com o de ministro do Supremo, mas não com outros cargos, como o de senador ou ministro de Estado. Além
disso, não foram poucas as relações familiares que Simões também levantou exemplificativamente. Embora mais
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que os juízes não concorressem dentro dos distritos onde exerciam sua jurisdição. O
Presidente de Minas Gerais faz essa de acusação ao juiz de direito de Indaiá (do partido
liberal), taxando-o de político, faccioso e homem de partido, pedindo-lhe a remoção ainda
em 1871. A remoção foi recusada pelo Conselho de Estado.
Em terceiro lugar, as próprias leis eleitorais, tendo em vista a figura ideal dos
juízes, encarregavam-nos de presidir turmas de recursos nas qualificações nos pleitos
locais. Era mais um âmbito em que juízes podiam facilmente entrar em conflito com
seus jurisdicionados ocupantes de outros cargos.
Em quarto lugar, sobretudo a partir da década de 1850, o crescimento econômico
foi a pouco e pouco ampliando casos de contratação de serviços públicos, como
concessões de portos, ferrovias, navegação a vapor fluvial e de cabotagem, arrecadações
de rendas e impostos, concessão de terras públicas para diversas funções (inclusive
imigração), desapropriação para melhoramentos, e assim por diante. Com isso, abriu-se
ou ampliou-se um campo de conflito, no qual figuram com mais freqüência os
presidentes de província. Eles são a origem de diversos conflitos de jurisdição ou
conflitos de atribuição. Nesses casos, os personagens freqüentes são os juízes das
capitais e os presidentes das respectivas províncias. Algumas vezes são os juízes dos
feitos da Fazenda e autoridades tributárias. A questão surgia porque quando havia
contratos entre o Poder Público e o particular a disputa poderia, em princípio, caber ao
judiciário (visto que uma discussão sobre contratos é uma típica discussão de direitos
entre partes). No entanto, a presença de poderes excepcionais da autoridade
responsável pelo gerenciamento da obra ou do serviço público levava muitas vezes os
Presidentes de Província a tomarem iniciativas contra os concessionários cujo resultado
era freqüentemente o envolvimento do Juiz dos Feitos da Fazenda. Também as questões
tributárias muitas vezes se apresentavam como disputas em torno de propriedade, da
propriedade pública ou da propriedade particular (embargos, sustações de exportações
ou importações, etc). Houve também questões ligadas aos processos de desapropriação:
seja para novas obras, seja para melhoramentos, a segunda metade do século XIX
assistiu à ampliação dessa espécie de interferência do Estado no domínio privado. Uma
vez afetados em sua propriedade, poderiam os particulares socorrer-se do Judiciário
para preservar seus direitos.

evidentes no caso do judiciário, também se revelaram no Conselho. No caso do Supremo, Simões lembra os casos
exemplares de Eusébio de Queirós e Perdigão Malheiro, ministros do Supremo Tribunal de Justiça, cujos filhos foram
figuras proeminentes no segundo reinado: Eusébio de Queirós, ministro e conselheiro de Estado, também indicado
para ministro do Supremo (cargo que não assumiu, preferindo continuar Conselheiro de Estado) e Agostinho Marques
de Perdigão Malheiro, advogado de destaque, presidente do Instituto dos Advogados e de grande prestígio no foro (e na
vida política, presume-se) da Corte. Os dois vieram a ser cunhados. Simões prossegue narrando a nomeação de
Francisco de Paula Ferreira de Rezende para ministro do Supremo, mostrando como ele, pelo casamento, se havia
ligado tanto a Eusébio de Queirós quanto a Perdigão Malheiro. Mostra também como um ascendente de Francisco de
Paula, Estevão Ribeiro de Rezende, fora ministro de D. João VI e responsável direito pela indicação do velho Eusébio de
Queirós para chanceler da Relação da Bahia de onde partiu, após a Independência, para o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal de Justiça.
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Finalmente, há uma série de conflitos entre juízes e autoridades policiais e
promotores de justiça. Esses conflitos encontram seu escoadouro natural no sistema de
recursos e nos pedidos de anulação de julgamentos.
Em vários desses casos, a questão pode também degenerar em pedidos de
remoção de juízes, de sua suspensão, de seu afastamento e de sua responsabilização. A
responsabilização dos juízes por atos de seu ofício que configurassem abusos, excessos,
desvios, e coisas semelhantes era perfeitamente aceita. O juiz era enquadrado no Código
Criminal, no artigos referentes aos crimes dos funcionários ou empregados públicos. A
idéia geral era que todos os funcionários são responsáveis criminalmente por seus atos.
Eram também responsáveis civilmente, numa época em que a doutrina e legislação não
determinavam a responsabilidade do Estado por atos ilícitos de seus prepostos. A
responsabilização criminal era possível, aceitável e de fato acontecia, embora não fosse
freqüente. Os processos eram longos e podiam ser revistos.
No governo central temia-se que os juízes fossem responsabilizados em função de
seus atos e que isso fosse, em certa medida, uma represália dos poderes locais
(inclusive a Assembléia Provincial) que estavam sempre dispostos a perseguir a expulsar
os agentes da lei e do governo imperial (governo geral). Embora no estado atual da
pesquisa não se possa dizer o quanto cada juiz era protegido pelo Ministro da Justiça ou
outro secretário de Estado, pode-se suspeitar que vários desses juízes encontravam na
Corte algum alívio contra pressões locais. O contrário também se dava, quando vinham
do governo geral pressões sobre os juízes para darem efetiva aplicação a medidas de
interesse político. Talvez o caso mais marcante e célebre dessa última espécie seja o
famoso ‘desembarque de Seriahém’, quando Nabuco de Araújo, no Ministério da Justiça,
enfrentou a Relação da Bahia e aposentou os desembargadores que protegeram os
traficantes no episódio.
Antes de concluir essa breve introdução, é bom lembrar outra função exercida
pelos tribunais, nesse período. Como se sabe, havia no Império apenas quatro relações
(Corte, Bahia, Pernambuco e Maranhão), um Supremo Tribunal de Justiça, além dos
Tribunais de Comércio (a partir de 1850 e com funções contenciosas recursais a partir
de 1854), o Tribunal do Almirantado, além do próprio Supremo Conselho Militar. Havia
também um Tribunal do Tesouro (corte administrativa de contas e de inspeção geral) e o
Conselho de Estado, compondo a precária justiça administrativa da época. A função que
os tribunais judiciários propriamente exerciam, e que hoje oficial e formalmente já não
têm, era a de consultar o governo nos casos de necessidade de reforma das leis, na
feitura dos regulamentos (decretos de regulamentação das leis) ou de suas mudanças.
Chamados a tal função, os órgãos da justiça não entravam propriamente em conflitos
com o governo (ou, indiretamente com a Assembléia), mas seria possível e interessante
traçar as diferenças de entendimento entre eles. Também essa é uma pesquisa que está
por fazer no Brasil, sobretudo se levarmos em conta a importância dos temas levantados
para a história econômica do País – já que não poucos casos diziam respeito à
interpretação e aplicação de leis comerciais –, ou para a vida privada – já que outros
tantos casos diziam respeito à regulamentação da vida civil (direito de família e
sucessões, e.g.) enquanto não se fazia o esperado e prometido Código Civil.
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De todas essas facetas da justiça imperial tratarei nas seções seguintes, com a
ressalva de que se trata ainda de um campo a ser mais detalhadamente explorado, à
medida que se ordenarem os arquivos e a documentação judicial do século XIX.
O que levou à escolha de apenas algumas espécies de casos também precisa ser
dito de um ponto de vista conceitual. Trata-se da identificação do que pode ser
considerado político e, portanto, externo à atividade mesma dos tribunais, algo capaz de
gerar confrontos com os outros poderes, esses sim ditos poderes políticos do Estado.
Política é a luta eleitoral para ocupar cargos e funções de Estado cuja função é deliberar
em nome de outros (Sartori) ou impor a outrem a força cujo monopólio o Estado
pretende. Política também é a deliberação sobre os bens indivisíveis ou coletivos, na
acepção dada pela economia (Olson, Cooter & Ulen). Dessa forma, toda vez que os
tribunais se envolvem nas disputas eleitorais, ou na adjudicação de recursos indivisíveis
ou coletivos, está em potencial conflito com as questões políticas. Essa aliás, é a origem
da doutrina das questões políticas, desenvolvida pela Suprema Corte norte-americana.
Tendo ela sido chamada a ocupar uma posição de preeminência nas disputas originadas
pela Constituição de 1787, logo percebeu que não estava preparada para resolver
disputas de todas as naturezas, elaborando o limite de sua própria competência.
Lembremos apenas que o uso da força estatal sobre os cidadãos é um caso
paradigmático e extremo do exercício do poder político.
Por isso privilegiei nesse texto o envolvimento dos tribunais (a) na vida eleitoral, (b)
nas atividades de repressão e coação, e (c) naquilo que hoje chamaríamos o direito
administrativo da regulação da economia.
A teoria política e constitucional do século XIX pretendia realmente afastar os
tribunais e os juízes de carreira das questões políticas. Tratava-se de um modelo próprio
de controle da intervenção dos juízes. Os juízes (e os tribunais) não deveriam arbitrar as
disputas entre os interesses gerais, ou seja, não deveriam fazer escolhas de fins sociais
(coletivos) a atingir. Deveriam apenas arbitrar conflitos comutativos (Lopes 2004 passim),
fossem estes entre particulares ou entre o Estado e os particulares. Por isso, o Supremo
Tribunal de Justiça foi deliberadamente afastado de qualquer jurisdição constitucional
ou administrativa, restando-lhe o mundo do direito privado e do direito criminal: aplicar a
lei aos fatos.
A despeito dessa intenção, a história do judiciário ao longo do século XIX ofereceu
várias oportunidades para conflitos políticos com os outros poderes. E isso percebe-se
na forma de organizar as eleições, no sistema precário de incompatibilidades eleitorais,
nas dúvidas a respeito da aplicação da lei penal (criminal) e na organização do processo
criminal e da máquina judiciária, na fronteira nem sempre clara entre a jurisdição
administrativa e a jurisdição civil, seja em matérias criminais seja em matérias civis.
A fonte da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça utilizada neste trabalho é
a Jurisprudencia dos tribunaes, organizada por Manoel da Silva Mafra. Desse trabalho,
feito inicialmente para uso próprio, segundo informa o autor no prefácio datado de 1868,
constam 358 acórdãos, majoritariamente de revistas concedidas desde 1841 até
dezembro de 1867. Poucos acórdãos (não chegam uma dezena) são de casos de
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jurisdição originária, não de revistas. O critério de seleção do autor não é explícito,
embora todas as revistas sejam revistas concedidas. Em alguns casos, mas não em
todos, o autor reproduz os acórdãos de revisão em longas notas de rodapé. O número de
358 também não é exato, pois o próprio autor confessa que introduziu na coleção
algumas decisões do Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa, coligidas por Corte Real e
Castello Branco na Colleção de accordãos do Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa,
quando “fundadas em legislação portugueza ainda vigente no Brasil”. São poucos esses
acórdãos, e não é possível determinar um critério mais preciso por parte do compilador
brasileiro. Mesmo que não exaustiva, a coleção cumpre um importante papel, tendo em
vista a falta generalizada de fontes publicadas para o período, exceto o material
veiculado pelos jornais (oficiais e comerciais) da época. Como se sabe, revistas
propriamente jurídicas só começam a aparecer em 1862, com a publicação da Revista do
Instituto da Ordem dos Advogados. O modelo mais longevo e já semelhante ao que se
usará até praticamente hoje é o da revista O Direito, cuja circulação só tem início em
1873. A coleção de Mafra contém acórdãos publicados em diversas fontes, inclusive em
revistas existentes na Corte como a Chronica do foro, a Gazeta dos tribunaes, a Nova
gazeta dos tribunaes, a Revista jurídica e outras. 46
Na coleção de Mafra, vinte por cento (20%) dos casos são de matéria criminal. Dos
restantes 80% de casos, divididos em revistas cíveis e matéria comercial, 25% são de
questões de família e sucessões. Disputas sobre direito das sucessões somam 20% do
total dos casos cíveis e comerciais decididos pelo Supremo. Isso é bastante significativo,
pois mostra o quanto a propriedade produtiva era ainda a propriedade familiar, já que as
disputas de sucessão e de família têm sempre um caráter patrimonial, relativas a
heranças e direitos dos filhos menores ou das mulheres a participarem nos negócios ou
serem representados em atos, negócios e inventários. Tudo isso demonstra, a meu ver, o
quanto a gestão das unidades produtivas, fossem elas sociedades mercantis ou fazendas
(engenhos, plantações, plantel de escravos, etc) e da riqueza (dotes, títulos deixados nos
montes a inventariar, contratos a cumprir, créditos em empréstimos, etc) concentravase na esfera da família e, portanto, o quanto o direito de família e das sucessões era
importante. Resta a pesquisar algo que me parece de grande relevância para entender a
lentidão e nosso processo codificatório civil: a dificuldade em modernizar de vez essas
relações e inseri-las num modelo burguês de direito civil.
O número de revistas comerciais é crescente a partir da segunda metade do
período analisado. Ao todo, as questões comerciais chegaram a cerca de 20% dos casos
cíveis. Disputas com a Fazenda pública atingiram 6% das revistas cíveis. Desse modo,

46

A Gazeta dos tribunais publicou-se entre janeiro de 1843 e dezembro de 1846. Tinha formato de jornal cotidiano, com
quatro páginas, e saía às terças e sextas-feiras no Rio de Janeiro. Além de decisões do Supremo Tribunal, publicava a
agenda e pauta de trabalho do Ministério da Justiça e do Imperador. Em dezembro de 1846 parou de ser publicada
porque o Conselheiro Aragão (do Supremo), escusou-se para “dedicar-se a outras coisas”. Francisco Alberto Teixeira
de Aragão (1788-1847) foi juiz do Supremo desde 1829 e embora não fosse oficialmente o editor da Gazeta, era sua
alma. A Chronica do foro tinha formato semelhante ao da Gazeta, e publicou-se entre 1859 e 1861. Seu editor era
advogado na Corte e oferecia seus serviços a clientes e colegas de outras províncias, além de responder a consultas
na própria publicação.
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casos comerciais, de família, de sucessões e disputas com a Fazenda somaram 51%, ou
seja, mais da metade do total de assuntos tratados pelo Supremo.
No que diz respeito ao número de recursos de revista examinados pelo Supremo
Tribunal de Justiça é possível alguma idéia estimada do total também pelos relatórios
que os ministros da Justiça apresentavam à Assembléia Geral anualmente. No período
tratado nesse capítulo, constam dados de praticamente todos os anos (1841-1871),
exceto quanto aos relatórios anuais de 1842, 1843, 1844, 1848 e 1870. Para o ano de 1851
não foi localizado o quadro anexo que normalmente instruía o relatório com o número de
recursos chegados ao Supremo, mas o texto do ministro fala em 190 processos, dentre
os quais em apenas 24 foram concedidas as revistas pedidas. Para os anos de 1848 e
1849 constam os números de revistas cíveis e criminais ‘distribuídas’, mas não há
discriminação entre concedidas e negadas. A soma total, acompanhando-se os números
contidos nos relatórios do ministério, é de 3.316 recursos de revista (pela falta de dados
dos anos acima mencionados, o número definitivo será maior). Destas, foram concedidas
584 (17%) e negadas todas as outras (2.371, ou 83%).O ano em que foi admitido o maior
número de revistas foi 1852 (264), e o ano de menor movimento foi o de 1857 (117), o que
resultaria na mediana de 190 revistas processadas a cada ano. Tomado o número total
de revistas e dividido pelas três décadas, teríamos uma média anual de 110 recursos,
embora tal número seja necessariamente impreciso visto que faltam dados sobre os
cinco anos referidos antes.
O quadro a seguir 47 mostra os números obtidos.

RECURSOS DE REVISTA
Supremo Tribunal de Justiça
Relatórios do Ministro da Justiça à Assembléia Geral
Ano

Revistas Cíveis
Concedidas

Negadas

Revistas Crimes
Concedidas

Negadas

Revistas Comerciais
Concedidas

Negadas

1842

Nada consta.

Nada consta.

Nada consta.

1843

Nada consta.

Nada consta.

Nada consta.

1844

Nada consta.

Nada consta.

Nada consta.

1845 48

11

01

Nada consta.

1846

Nada consta.

116

25

Nada consta.

Nada consta.

47

Elaborado por André Payar, estagiário do Nùcleo de História da Direito GV.
Com base no “Mappa dos processos, tanto civeis como crimes, que no anno de 1845 se distribuirão, e julgarão no
supremo tribunal de justiça do império do Brasil”, anexado ao Relatório do Ministério da Justiça do ano de 1845. Em
sua fala, o ministro somente menciona que “durante o anno de 1845, forão distribuidos n’aquelle tribunal 196 feitos de
revista, sendo 151 civeis, e 45 criminaes; e forão despachados 153”.

48
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1847

25

02

18

Nada consta.

1848

Não há Relatório para o ano de 1848.

1849 49

18 (distribuídos)

01 (distribuído)

Nada consta.

1850 50

28 (distribuídos)

09 (distribuídos)

Nada consta.

1852 52

49

200

03

32

Nada consta.

1853 53

15

140

00

17

Nada consta.

1854

10

151

04

21

Nada consta.

1855

12

141

02

26

Nada consta.

1856

19

104

05

31

Há um mapa
anexado no Relatório
que está ilegível,
mas que parece
mostrar que
algumas das revistas
cíveis são do
Tribunal do
Comércio.

1857 54

14

55

12

15

03

18

1858 55

18

60

05

16

02

17

1859

22

57

12

31

10

36

1851 51

56

49

Números extraídos do “Mappa dos Feitos despachados e distribuídos nas Relações do Império no anno de 1849, com
designação das Províncias a que pertencem os Feitos distribuídos”, anexo ao Relatório do Ministério da Justiça do ano
de 1850.
50
Idem.
51
Pela fala do Ministro durante o ano de 1851 o STJ “tomou elle conhecimento de 190 processos, concedendo 24
revistas, e denegando 166”. (p. 20) Não há um quadro que especifique as matérias das revistas, e tão pouco o Ministro
especifica em sua fala.
52
Com base no “Mappa dos Processos Civeis, e Crimes e de reclamação de Juiz de Direito, que no anno de 1852 se
distribuirão no Supremo Tribunal de Justiça”, anexo ao Relatório do Ministério da justiça do ano de 1852. Na fala do
ministro não é mencionado os números (para que pudesse confrontá-los).
53
Os números proferidos pelo Ministro são os mesmos constantes do quadro em anexo.
54
Números extraídos do “Mappa dos Feitos distribuídos e julgados no Supremo Tribunal de Justiça durante o anno de
1857”, anexo ao Relatório do Ministério da Justiça do ano de 1857. Esta tabela leva a crer que as revistas provenientes
dos Tribunais de Comércio eram consideradas revistas cíveis.
55
Números extraídos do “Mappa dos processos de reclamações de antiguidade, revistas e cíveis e crimes, distribuídos
e julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, durante o anno de 1858”, anexo ao Relatório do Ministério da Justiça de
1858.
56
Com base no mesmo documento, porém relativamente ao ano de 1859. Observação: o Ministro, em sua fala, indica
92 revistas cíveis denegadas pelo STJ naquele ano. Na contagem dos números na tabela anexa, levantei o nº de 93
revistas.
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1860 57

15

93

10

27

05

23

1861 58

20

83

16

22

10

32

1862 59

21

98

06

34

15

41

1863 60

19

91

10

22

09

26

1864 61

13

94

10

34

07

39

1865 62

13

91

10

27

13

46

1866 63

08

54

11

29

12

47

1867 64

21

97

07

25

12

70

1868 65

07

98

01

34

02

41

1869 66

13

128

03

34

11

53

1870

Nada consta.

Nada consta.

1871

14

04

110

Nada consta.
31

05

22

O número de revistas concedidas é claramente minoritário se comparado ao
número de revistas negadas. Isso nos ajuda também a compreender porque os autores
do século XIX e os que viveram na transição do XIX para o XX, que coincidiu com a
transição da monarquia para a república, chamavam o recurso de revista um recurso
extraordinário, e referiam-se ao recurso extraordinário para o Supremo Federal (a partir

57

Com base no mesmo documento, porém relativo ao ano de 1860.
Com base no mesmo documento, porém referente ao ano de 1861. A partir deste ano as revistas comerciais não são
mais “confundidas” com as cíveis.
59
Com base no “Mappa dos Processos civeis, crimes, reclamações, de antiguidade, e de Presidentes de Provincia,
entrados, distribuídos e julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, durante o anno de 1862.” Neste ano as revistas
comerciais são “confundidas” com as cíveis.
60
Com base no “Mappa dos processos de responsabilidade de Desembargadores, de reclamações de antiguidade de
Desembargadores e Juizes de Direito, Revistas Civeis, Commerciaes e Crimes, entrados, distribuidos e julgados pelo
Supremo Tribunal de Justiça, durante o anno de 1863”, anexo ao Relatório do Ministério da Justiça de 1863 (2A). Neste
documento as revistas comerciais são separadas das cíveis.
61
Com base no mesmo documento, porém referente ao ano de 1864. Revistas comerciais separadas das cíveis.
62
Com base no “Mappa dos processos de responsabilidade de Presidentes de Provincia, de reclamações de
antiguidade de Desembargadores e de Juizes de Direito, de Habeas Corpus, Revistas Civeis, Commerciaes e Crimes,
entrados, distribuídos e julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, durante o corrente anno [1865]”, anexo ao
Relatório do Ministério da Justiça do mesmo ano.
63
Com base nos quadros “Revistas” constantes dos anexos do Relatório do Ministério da Justiça de 1866. Porém, os
números oferecidos pelo Ministro em sua fala (p. 10) divergem, em muito, dos números extraídos dos referidos
quadros. Para as revistas cíveis o Ministro diz que foram 27 as concedidas e 125 as negadas; para as crimes, 11 as
concedidas e 22 as negadas e; para as comerciais, 11 as concedidas e 90 as negadas.
64
Com base nos mesmos documentos, porém referentes ao ano de 1867. De igual forma, o Ministro (p. 19) apresenta
números diferentes dos fornecidos pelos quadros: revistas cíveis: 05 as concedidas e 75 as negadas; para as crimes,
06 as concedidas e 30 as negadas e; para as comerciais, 12 as concedidas e 63 as negadas
65
Com base somente na fala do Ministro, p. 89 do Relatório de 1868.
66
Com base somente na fala do Ministro, p. 12 do Relatório de 1869
58

Não citar/Please do not quote 57

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

de 1890) como o velho recurso de revista. 67 De fato, a revista era extraordinária no
sentido de ser admissível apenas nos casos de nulidade manifesta (descumprimento da
ordem do processo ou dos direitos elementares de julgamento justo, algo muito parecido
com o que hoje se chama devido processo legal) e injustiça notória (não aplicação da lei
vigente, ou aplicação errônea da lei vigente). Tanto as partes podiam usá-lo, quanto o
Procurador da Coroa, que estava autorizado a impetrar a revista “no interesse só da lei”.
Na falta de outras pesquisas sobre o funcionamento real da máquina judiciária no
Império, pelo menos de maneira global, pode-se aventar a hipótese de que o recurso era
realmente incomum em virtude da crença, que parecia generalizada, de que só havia
duas instâncias garantidas na constituição. Além disso, pode-se também imaginar que
os custos para fazer chegar um recurso ao Rio de Janeiro e lá acompanhá-lo eram
significativos. Pode-se também crer que o próprio Supremo, tendo uma visão estrita de
seu papel e do papel a cumprir com a revista indicava pouca disposição de rever os
julgados das Relações. Finalmente, havia a inconveniência de o julgamento, uma vez
aceita a revista, ser deferido a uma outra Relação, que não a do distrito das partes, o que
fazia tanto acrescer os custos quanto perder o controle sobre quem era quem no
julgamento, ou seja, perder o controle sobre os desembargadores. Para esclarecer o
que pretendo dizer com isto posso referir-me ao anedótico caso em que se envolveu o
desembargador Albino Barbosa e pormenorizadamente tratado em suas memórias. Nos
relatos que faz do episódio, dá a entender que a remessa de processos para certa
Relação e não outra correspondia a interesses dos advogados das partes, alguns deles
de grande influência judiciária e propriamente política, como era o caso de José Thomaz
Nabuco de Araújo.

67

João Monteiro (1912) chama o ‘recurso extraordinário’ para o Supremo Tribunal Federal de uma espécie de revista.
Para ele, toda vez que se recorre para um tribunal por ter havido erro de tese na aplicação da lei o que se dá é uma
revisão do julgado, não um novo julgamento (pois o tribunal não instrui novamente o caso nem reaprecia apenas os
fatos, mas a tese e a doutrina da sentença ou decisão). Assim, não se tratava, para ele, de corrigir o ‘direito das partes’
mas de restabelecer a vigência da lei. A questão é tratada em dois momentos de sua Theoria: na parte relativa aos
recursos, quando trata expressamente o recurso do art. 59, § 1o da Constituição Federal de 1891 como Revista (p.
188-216 do 3o volume), e quando trata da competência da justiça federal em matéria civil (p. 194-218 do 1o volume).
João Mendes de Almeida Jr. (1918) rejeita em longo argumento o nome do novo recurso, dizendo que corretamente a
Constituição não o havia chamado extraordinário: tal denominação inserira-se por mero regimento interno do próprio
Supremo e não era de boa técnica, pois todo recurso dentro o próprio poder judicial e fundado em matéria legal é
ordinário. Extraordinário para ele era apenas o recurso de graça, que saía do judiciário e saía do ordenamento jurídico.
O recurso do art. 59, § 1o da Constituição era um espécie de agravo ou suplicação, diferente do writ of error da
tradição anglo-americana. De toda sorte, no recurso para o Supremo, dizia João Mendes, a matéria era integralmente
devolvida ao conhecimento do tribunal ad quem (Almeida Jr. 1918, 512-541). O recurso de revista existia no antigo
ordenamento português. Para sua história ver José Rogério Cruz e Tucci (1987), especialmente p. 167-184. Distinguiase a revista de justiça e a revista de graça especial ou especialíssima. A revista de justiça (Ord. L. III, 95) dava-se
quando se provasse falsidade no processo ou peita do juiz. A revista de graça consistia em remessa ao Príncipe para
determinar o caso quando houvesse nulidade no processo (procedimental) ou injustiça no julgamento (material).
Serviu como elemento de centralização monárquica, instrumento do absolutismo centralizador. Era, na expressão de
Melo Freire, um remedium juris extraordinarium (Freire 1869, 199), . Foi trasladado para o regime constitucional com
esse propósito centralizador ou uniformizador, como em França o fora o recurso de cassação. Como bem disse
Tocqueville, a obra da Revolução continuou, no que diz respeito à centralização dos poderes do Estado, a obra do
Antigo Regime (cf. Tocqueville 1979, 88-89).
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Com essa imagem geral, é possível passar agora ao exame da legislação que pôs
de pé o sistema da justiça no Segundo Reinado e alguns episódios ilustrativos de seu
real funcionamento.
2 As questões eleitorais
Um campo fértil de conflitos entre os poderes foi o próprio regime eleitoral do Império.
Os juízes, distribuídos por comarcas (juízes de direito), termos (juízes municipais) e
distritos (juízes de paz) tiveram sempre algum papel na condução das eleições. Falo aqui
de seu papel institucional, como agentes públicos. Eles foram as autoridades públicas
mais bem distribuídas pelo território nacional, ao lado das câmaras e dos padres, o que
não quer dizer que fossem em número suficiente, ou que agissem adequadamente. A
afirmação é meramente descritiva e comparativa em respeito ao outros agentes de
carreira nacional, ocupantes de empregos públicos do governo geral como se dizia.
Além disso, tornavam-se quase que naturalmente árbitros de conflitos locais e
passavam a gozar de certo prestígio, usado em numeroso casos para dar início a
carreiras políticas. Bem conhecido no local, mais ou menos bem quisto, tendo sido
indicado pelo Imperador por meio de alguém – um presidente de província, um
deputado, um ministro – que lhe lembrava o nome na Corte, o juiz era percebido com
uma espécie de candidato natural para cargos de responsabilidade.
A carreira era, portanto, facilmente politizada e politizável. A isso soma-se o fato de
serem eles ou os presidentes das juntas de recursos, em lugares onde muitas vezes
faltava alguém letrado, vê-se como se armava facilmente o cenário para seus conflitos
com deputados, assembléias provinciais e presidentes de província.
As relações das câmaras, por sua vez, com os senhores locais, que de má vontade
se submetiam ao novo sistema eleitoral e constitucional, eram fonte permanente de
conflitos. O fenômeno já foi extensamente tratado por outros, e o resultado da pesquisa
mostra que freqüentemente os juízes de incompatibilizavam com as autoridades locais.
Essas incompatibilidades provinham de duas atitudes: ou os juízes se envolviam nos
conflitos por tomarem partido (escrevendo em jornais, possuindo jornais, tornando-se
proprietários eles mesmos, casando-se em famílias de proprietários, etc), ou os juízes se
apresentavam como funcionários da lei, caso em que eram percebidos como homens do
governo, da situação vigente na Corte e o desejo de ‘autonomia’ local tornava sua vida
insuportável.
Visto que desde 1850 as remoções dos juízes deveriam seguir um rito especial,
previsto no Decreto no. 687 de 26 de julho, tais conflitos terminavam por ser analisados
perante a Seção de Justiça do Conselho de Estado. Esta, aliás, já havia se manifestado
sobre a suspensão dos juízes pelo Presidente de Província em sessão de 27 de setembro
de 1843. A questão levada ao Conselho punha em dúvida a competência desses
empregados para suspenderem magistrados. A resposta do Conselho negou aos
Presidentes essa prerrogativa, aplicando plenamente o artigo 101 da Constituição, que
outorgara tal prerrogativa ao Imperador. Tudo o que se fizera durante a Regência estava
ultrapassado, dizia o conselheiro Lopes Gama.
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Subindo o pedido do presidente, na forma da lei de 1850, os conselheiros
procuravam detectar que espécie de coisa havia originado o conflito, antes de aceitar a
proposta de remoção do juiz feita pelo presidente da província. O decreto determinava
que os juízes não seriam removidos a não ser por seu próprio pedido (art. 5o), abrindo,
porém, algumas exceções. A primeira seria em caso de “rebelião, guerra civil ou
estrangeira, ou mesmo sedição ou insurreição dentro da Província”. A segunda dava-se
no caso de surgir “conspiração dentro da comarca”. Finalmente, caso o Presidente da
Província representasse contra ele. Neste último caso, apresentadas as provas e
justificativas para seu pedido, o assunto era encaminhado ao Conselho de Estado. O
Conselho tanto aceitava, quanto rejeitava os pedidos. O Presidente do Piauí acusou o juiz
de Campo Maior por sua parcialidade, por irregularidades cometidas e por conluio com o
escrivão, seu parente. A tal pedido o Conselho aquiesceu em 17 de agosto de 1860. Em
1861 foi ouvido o caso do juiz de direito de Poconé, no Mato Grosso. Os conselheiros
dividiram-se, pois alguns aceitaram o caso como sendo de remoção, mas outros, dadas
as irregularidades, queriam que o juiz fosse responsabilizado, ou seja, perdesse o cargo
por sentença. A questão não teve resolução pelo Imperador. Em 1869 o Presidente de
Minas pedia a remoção do juiz de direito de Patrocínio, alegando tumultos na comarca,
mas o Conselho viu, no caso, que a razão estava com o juiz e sua retirada significaria o
fim da presença da lei e da autoridade da lei naquele local.
O decreto regulamentava a lei no. 559, de 28 de junho de 1850, que viera organizar
a carreira da magistratura e se inseria numa pequena mas importante série de medidas
legislativas, como a lei no. 560 (determinando a forma de pagamento dos vencimentos,
gratificações e emolumentos devidos aos juízes), a lei no. 557 (organizando a promoção e
a contagem dos tempos para se fazerem as listas de antigüidade, pelo Superior Tribunal
de Justiça), o decreto 558 (instituindo as formas de substituição de jurados), todas
sancionadas pelo Imperador entre 26 e 28 de junho de 1850. Tesouro, pois a lei no. 563
de 1850 e o decreto no. 2.343 de 1859 haviam tentado organizar o contencioso no âmbito
da fazenda simplesmente. A jurisdição do Tesouro fora disciplinada pelo Decreto no.
2.343 de 29 de janeiro de 1859, Decreto 736 de 20 de novembro de 1850, 870 de 22 de
novembro de 1851, e autorização legal da Lei no. 553 de 4 de julho de 1850.
No sistema estabelecido pela lei eleitoral de 1846 (Lei no. 387 de 19 de agosto de
1846), que vigorou com lei regulamentar das eleições no período, os juízes municipais
tinham a presidência dos Conselhos de Recurso dos termos. Assim, feitas as
qualificações dos eleitores, era para esses Conselhos que se apelava em caso de
impugnação das decisões das Juntas qualificadoras das paróquias (art. 35). E das
decisões dos Conselhos podia haver recurso para a Relação do Distrito (art. 38). Dessa
forma abria-se o flanco para que juízes interviessem em disputas eleitorais e, portanto,
se confrontassem com os poderes ditos políticos no âmbito da luta por acesso aos
cargos de representação. A lei não definira impedimentos ou suspeições. Isso foi
alterado com a lei no. 842, de 19 de setembro de 1855, organizadora do sistema distrital
de eleições, conhecida como lei dos círculos. A nova lei não mudou o modo de compor
juntas de qualificação, mesas eleitorais ou conselhos de recurso municipais, nem os
recursos disponíveis para os que se consideravam prejudicados; restringiu-se a impor o
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sistema distrital (majoritário) para eleições gerais ou provinciais. Trouxe, porém uma
outra e relevante inovação, qual seja o impedimento de os juízes de direito e municipais
serem votados para deputados (provinciais ou gerais) ou senadores nos distritos em que
exercessem jurisdição (art. 1o, § 20), sendo considerados nulos os votos que viessem a
obter em tais circunscrições (Decreto 1.812, de 23 de agosto de 1856, art. 27). Essas
incompatibilidades foram estendidas aos juízes municipais pela Lei no. 1.082, de 18 de
agosto de 1860 (que alterou o sistema dos distritos).
A reforma seguinte mais importante veio em 1875 (Lei no. 2.675 de 20 de outubro
de 1875), mantendo ainda um corpo de recurso sobre as decisões das juntas paroquiais,
a Junta Municipal presidida por um juiz municipal, de cujas decisões caberia recurso
para o juiz de direito da comarca (art. 1o, § 14), de onde se poderia também apelar para a
Relação respectiva (art. 1o, § 18). As eleições da esfera local, para juízes de paz e
vereadores, ficara sob a tutela do juiz de direito (art. 1o, § 30), encarregado de julgar a
validade ou nulidade da eleição, desde que provocado (“por via de reclamação”).
Judicializada a questão, a sentença do juiz de direito ficava também sob a revisão do
Tribunal da Relação por recurso voluntário.
Dessa forma, embora não houvesse uma justiça especializada nem uma burocracia
permanente para as eleições, pode-se notar que durante o Império os juízes de direito e
as Relações poderiam intervir nos pleitos. Não tanto para organizá-los, coisa que a rigor
ficava a cargo das juntas paroquiais na esfera local, e do Ministério do Império, na esfera
nacional, mas para supervisioná-los nos casos de reclamação, dúvida, queixas ou
recursos.
Esse envolvimento levava, naturalmente, a conflitos. O Supremo Tribunal de Justiça
envolvia-se ou não nestas questões? Não foi possível localizar nas fontes disponíveis
decisões de revistas relativas a temas eleitorais. A coleção de Manoel da Silva Mafra
apresenta, no entanto, um caso de eleição levado ao Supremo em meio a processo
crime. O querelado (Reinaldo Ribeiro de Brito, tabelião) lançara em seu livro de notas a
ata da eleição para deputados à Assembléia Legislativa do Maranhão (eleição de
novembro de 1861). Argüida de falsa, o tabelião foi suspenso e responsabilizado, e
simultaneamente iniciou-se processo crime contra o Presidente da Província como se
estivesse envolvido no caso. O Supremo rejeitou a queixa por falta de provas de que o
Presidente, Francisco Primo de Souza Aguiar, houvesse influído ilicitamente na eleição.
A decisão data de 2 de maio de 1863 (Mafra 1868, v. 2, 143).
Que o aparelho judiciário se envolvia nos conflitos eleitorais é também
testemunhado no discurso de Montezuma no Instituto da Ordem dos Advogados em
1848. Falando a importância do direito administrativo, defendeu um sistema de
incompatibilidades – até então inexistentes – entre os cargos de magistratura e os
cargos de representação política.
Senhores, como se pode ser legislador sem seguir um sistema político, sem
cultivar uma crença, sem seguir um partido? É isso compatível com a dignidade
do juiz? É isto compatível com a reta administração da justiça? Decidem por
acaso os juízes nos tribunais apenas questões civis? Não entram em sua alçada

Não citar/Please do not quote 61

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

também questões políticas, ou que se referem à política, aos partidos, e
facções? Quais as conseqüências de ser um juiz adito a um partido? (RIOAB
1863, 38)

E cita, em favor de seu argumento, o publicista inglês Brougham na língua original:
“The purity of the bench is still further guarded by the statutory provisions disabling the
judges from sitting in the House of Commons.” Essa inabilitação para concorrer a cargos

eletivos não veio, porém, durante essas décadas de que trata este capítulo.
Em suma, além de ser atribuída ao judiciário competência para arbitrar conflitos
eleitorais, não havia um sistema de incompatibilidade, ou mesmo de perda de função.
Como relatava Montezuma, a opinião esgrimida pelos mantenedores do status quo era
que os juízes, sendo perpétuos, não poderiam ser privados de seus lugares. À falta de lei
especial convivia-se assim com casos de potencial envolvimento da magistratura nas
lides político-eleitorais, ideológicas, partidárias. Seria de esperar, portanto, que a função
de árbitro isento das eleições viesse a ficar prejudicada ou sujeita a ataques.
Outro fator que levava o judiciário, e em particular o Supremo Tribunal de Justiça, a
envolvimento em conflitos mais claramente políticos era sua própria competência para
julgar os crimes de responsabilidade dos empregados públicos. Aos juízes de direito e
júris competiam as causas dos empregados ‘não privilegiados’, enquanto ao Supremo
incumbia julgar “os delitos e erros de ofício” dos seus próprios ministros, dos
desembargadores das Relações, dos empregados do corpo diplomático e dos
presidentes de Províncias (Constituição, art. 164, II). Tratava-se de jurisdição originária
nestes casos.
Assim, tanto poderiam chegar-lhe os crimes dos empregados em geral, via recurso
de revisa, quanto realmente lhe chegavam direta e originariamente os casos em que se
envolviam muito especialmente os presidentes de província. E nesses últimos estava o
Tribunal exposto a confrontos com os poderes políticos. É fácil então perceber do que
falava Montezuma quando dizia que os tribunais julgavam também matérias políticas...
Casos de responsabilização criminal contra presidentes de província foram
apresentados diretamente em diversas ocasiões, além do exemplo já relatado do
Presidente do Maranhão. O ex-presidente de Sergipe, Joaquim José Teixeira, foi
absolvido em 18 de maio de 1849 da acusação de interferir no poder judiciário da
província durante o processo eleitoral. A acusação baseava-se na portaria do presidente
(de 24 de outubro de 1847) que instruía o Chefe de Polícia e seus delegados a não darem
andamento e não instaurarem processos criminais até a data de 8 de novembro, para
“garantir a liberdade das eleições”. O Presidente explicou-se, dizendo que a ordem fora
restrita aos processo que impedissem eleitores de chegar às urnas, e não tivera o
propósito de impedir o livre funcionamento do poder judiciário (crime tipificado no art. 95
do Código Criminal 68 ). O Supremo não considerou o ato um atentado à liberdade dos
poderes constitucionais, visto que a intenção declarada e explicada era de “excitar a
68

“Art. 95 – Opor-se alguém diretamente e por fatos ao livre exercício dos Poderes Moderador, Executivo e Judiciário
no que é de suas atribuições constitucionais.”
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imparcialidade” da polícia e dos juízes de paz. No entendimento do Supremo o que dera
causa à portaria foram “as repetidas arbitrariedades que praticavam as autoridades
policiais com o fim de dominarem as eleições”. Não havia o dolo específico necessário à
tipificação do crime.
Em 16 de outubro de 1849 absolveram o presidente da Província do Maranhão,
Joaquim Franco Sá, da queixa dada pelo juiz de direito e chefe de polícia local, Manoel
Cerqueira Pinto, por tê-lo exonerado contra as formas da lei. No caso, o Supremo
considerou que a exoneração fora do cargo de Chefe de Polícia, não do cargo de juiz, que
o querelante não exercia e no qual não estava lotado. E do emprego de Chefe de Polícia
podia livremente dispor o presidente, enquanto os cargos de juiz de direito além de
serem vitalícios eram da esfera do governo geral.
No ano seguinte, em 8 de novembro de 1850, o Supremo Tribunal de Justiça
absolveu o Presidente de Minas Gerais. A denúncia fora feita com base no art. 129 do
Código Criminal, 69 por haver sancionado uma lei passada pela Assembléia Provincial. A
lei, segundo a denúncia, era inconstitucional porque declarava perpétuos e vitalícios os
postos dos oficiais da Guarda Nacional nela mencionados. A absolvição foi baseada no
princípio da autonomia dos presidentes: visto que o Ato Adicional de 1834 lhes dera
liberdade para sancionar as leis “conforme entenderem que devem ou não fazer”, estava
excluída do caso a idéia de responsabilidade. Em outras palavras, o Supremo reconhecia
aos presidentes uma esfera ampla de atuação, com notável repercussão na maneira de
entender a descentralização criada pela reforma constitucional de 1834.
Esses são exemplos do exercício de sua competência originária em matéria
criminal, mas também em matéria política (e em dois casos, matéria eleitoral). As
absolvições reiteradas indicam que o Supremo teve para com os empregados públicos
atitude de certa deferência, reconhecendo a autonomia do campo político (numa das
acepções mencionadas acima), e simultaneamente mantendo autonomia local, ao
permitir que os presidentes de províncias se entendessem com os poderes locais a sua
maneira. Ao mesmo tempo, inocentando-os, dava-lhes também uma esfera de
imunidade diante desses mesmos poderes, de onde certamente vinham algumas das
pressões.
Essa grande distinção de atividades torna compreensível a sugestão do Ministro da
Justiça Galvão, mencionada acima, de separar claramente dentro do Tribunal uma seção
dedicada às revistas (jurisdição recursal) e uma dedicada aos processos crimes
(jurisdição originária).
Uma última palavra sobre a jurisdição originária criminal merece ser dita. Foi no
seu âmbito que se resolveu finalmente a célebre questão religiosa. Os bispos de Olinda e
do Pará foram julgados como empregados públicos, dado que a Igreja era um serviço
público do Estado e os bispos eram funcionários privilegiados. Na revista O Direito
(volume 3o, 1874, p. 325-456) encontram-se reproduzidos os principais atos do processo
69

“Art. 129: Serão julgados prevaricadores os empregados públicos que por afeição, ódio, ou contemplação, ou para
promoverem interesse pessoal seu: § 1o – julgarem ou procederem contra a literal disposição da lei; § 2o – infringirem
qualquer lei, ou regulamento.”
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de responsabilidade por prevaricação. Muito embora o processo tenha ocorrido no
período de que se ocupa o capítulo seguinte, encontra-se na revista um comentário
longo do editor daquele periódico (p. 447-456) no qual ele nos dá conta de que até aquela
data (1874) haviam sido julgados 163 empregados públicos, conforme o registro do livro
de inscrição dos processos de responsabilidade. Destes, apenas dois haviam sido
condenados: o bispo de Olinda e o vice-presidente da Província do Piauí, Simplício de
Souza Mendes, em 1873. No caso deste último, ao contrário do que se passou com os
bispos, não houve cumprimento de pena. A pena a que foi condenado Souza Mendes foi
de suspensão por seis meses do exercício do cargo, mas quando a decisão foi prolatada
ele já não ocupava o cargo...
O editor da revista mostra-se indignado com a condenação de Dom Vital, mas o que
nos interessa, para o período estudado neste capítulo, é que nele não houve nenhuma
condenação. E na sua revolta, mostrando ou tentando mostrar diversas irregularidades
no procedimento que levou Dom Vital à prisão, ele informa que já haviam passado pelo
Supremo casos de fabricação de moeda falsa (pelo presidente do Maranhão, em 1835),
caso de desembargadores que haviam coonestado falsificação de eleições em São Paulo
(1831), e o caso do presidente da província de Sergipe (1865).
3 Conflitos com o executivo
3.1 As questões policiais e criminais

Desde a constituinte de 1823 havia perfeita consciência de que o poder de impor penas
era dos mais importantes. Por isso mesmo, as questões criminais ficaram reservadas,
na sua maior parte, aos juízes vitalícios (de direito) e aos jurados, escapando aos juízes
temporários (municipais) e eletivos (de paz).
A concepção atual é de que a segurança pública pertence de todo direito ao poder
executivo. O modelo contemporâneo de funcionamento do sistema criminal brasileiro
concedeu a atividade de investigação de crimes ocorridos ao poder executivo. A instrução
criminal – consubstanciada no inquérito policial – parece estar naturalmente fora do
Judiciário. Isso não foi assim no Brasil império, pelo menos até a reforma judiciária de
1871.
O ideário liberal entre nós foi capaz de impor o sistema de instrução criminal
contenciosa no Código do Processo Criminal de 1832. Ele se desenvolvia, portanto, de
forma contraditória. Quem o presidia era um juiz, o juiz de paz. Entre suas funções
estava a de garantir que o suspeito ou acusado tomasse parte nas investigações. Essa
fase inicial terminava com a apresentação do processo de instrução a um júri, o primeiro
júri do processo criminal, o grande júri, que deveria decidir se havia indícios suficientes
para dar início ao processo. Aceita a denúncia, o processo ia para um segundo júri, o júri
de sentença propriamente dito, que tomava conhecimento da denúncia propriamente
dita.
O propósito desse mecanismo era destruir a justiça criminal do rei, contra quem
tantas queixas haviam sido feitas durante a constituinte de 1823. Mas aqui também os
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problemas não foram poucos. Em primeiro lugar porque os juízes de paz, a quem
incumbia conduzir a investigação eram freqüentemente acusados de ignorância, de
prevaricação, de cumplicidade com os poderosos de seu lugar de origem. Como eram
eleitos, muita gente acreditava que se tornavam devedores de favores políticos. Como
juízes locais, muitos temiam que se envolvessem permanentemente com os interesses
locais e ali desenvolvessem atividades incompatíveis com a neutralidade e a
imparcialidade esperadas de magistrados. E como eram principalmente importantes
para o processo criminal, conforme favorecessem a uns ou outros, e perseguissem a
uns ou outros, transformavam a investigação criminal em verdadeira arma política, para
prejudicar ou beneficiar alguém.
Naturalmente, portanto, os juízes de paz, primeiro degrau da via judiciária,
expunham-se a conflitos com detentores de outros poderes: deputados cuja origem
estava nos distritos desses juízes de paz, presidentes de província que se ligavam a
algum grupo, ou que, ao contrário, vinham mandados da Corte justamente para
desarticular e desarmar algum interesse ou grupo da província.
No segundo degrau da hierarquia judiciária encontravam-se os juízes municipais e
os juízes de direito. O juiz de direito era a figura chave, pois presidia o júri de sentença e
julgamento. Assim, estava diretamente exposto às lutas e vinganças políticas que
eventualmente se travestissem de processos criminais. Os juízes municipais serviam de
substitutos eventuais dos juízes de direito: como eram mais numerosos e se
encontravam no início da carreira, muitas vezes viam-se obrigados se não a presidir os
júris pelo menos a tomar providências para o andamento do processo enquanto o
tribunal do júri não se reunisse. Estavam em início de carreira pois os juízes de direito
(necessariamente bacharéis e vitalícios) eram tirados dentre os juízes municipais que
houvessem servido por três anos pelo menos. Os juízes municipais eram temporários.
Essa esfera policial-criminal era, portanto, particularmente explosiva e não admira
que muitos políticos do Império começassem sua carreira por aí, pois seriam testados
em sua capacidade de liderança e em sua habilidade política para mostrar lealdade ao
Império e à Corte e alguma convivência com os adversários.
Vários desses conflitos terminavam por indispor os juízes com autoridades locais e
o caminho natural de muitos desses conflitos não era o judiciário propriamente, mas o
Conselho de Estado.
Outra fonte de conflito entre juizes de direito e administração estava nas prisões
militares e administrativas. A guarda nacional e as forças de guerra, muito
especialmente a marinha, conheciam administrativamente da disciplina dos respectivos
membros e nesse âmbito viam-se no direito de aplicar penas aos subordinados. Até a
reforma judiciária de 1871 houve sempre alguma dúvida sobre o quanto os tribunais e
juízes de direito poderiam intervir em tais casos. Caso típico ocorre na corte, quando um
marinheiro assassina um grumete em terra, fora, portanto de recinto militar. O processo
criminal tem início no foro ordinário, mas o Ministro da Marinha reivindica o caso para o
foro militar. Tratando-se de conflito de jurisdição, o caso sobe ao Conselho de Estado,
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que admite o foro militar, tendo em vista que o crime ocorreu entre dois militares em
serviço naquele momento, ainda que fora do seu navio.
Em geral, os juízes e tribunais construíram a pouco e pouco uma jurisprudência
aceitando que o habeas corpus poderia ser impetrado mesmo contra prisões
administrativas ou outras penas impostas por autoridade não judiciária. A questão foi
bastante controvertida e só veio a ser definida legalmente pela lei de 1871.
Os casos criminais têm uma grande representação na jurisprudência do Supremo e
podem ser indicadas algumas questões de interesse. Em primeiro lugar destaca-se um
caso exemplar em que a alta política e grandes figuras do Império se viram envolvidas.
Trata-se do habeas corpus impetrado por Limpo de Abreu contra prisão que sofrera em
1843. Antonio Paulino Limpo de Abreu (1798-1883), depois Visconde de Abaeté (1854),
fora nada mais nada menos do que ex-ministro de Estado da Regência (em diversos
ministérios entre 1835 e 1840), desembargador da Relação do Rio de Janeiro e veio a ser
mais tarde ministro do próprio Supremo (1846-1848). Devido à Revolução liberal de 1842
em Minas e São Paulo, foi deportado para Portugal, sua terra de origem, voltou ao Rio de
Janeiro em 1843, sendo preso a bordo do navio que o trouxera. Imediatamente interpôs
habeas corpus, concedido pelo Supremo por incompetência absoluta da autoridade
executora da ordem. De fato, como desembargador da Relação tinha direito ao processo
perante o Supremo Tribunal de Justiça (Constituição do Império, art. 164, II) e por esse
motivo foi considerado incompetente o Chefe de Polícia da Corte que o mandara prender.
Embora a ordem seja brevíssima (“o Conselheiro Antonio Paulino Limpo de Abreu está
ilegalmente detento, porque a autoridade que o mandou prender não tinha o direito de o
fazer [...]”), as razões do pedido indicam claramente que se tratava de uma questão
institucional. Parte da fundamentação do pedido é que a magistratura superior goza do
privilégio de foro no Supremo Tribunal porque sem ela poderiam sofrer “os mais
importantes direitos de liberdade, propriedade e segurança individual.” Nesses termos, a
barreira levantada em torno dos magistrados contra o Chefe de Polícia seria uma
garantia de utilidade pública, ou seja, uma garantia da própria independência da
magistratura, com reflexos na defesa dos direitos de todos os cidadãos.
Dada a atribuição do Supremo Tribunal de julgar os ministros e desembargadores,
o assunto tendia a voltar. Característico é o acórdão de 24 de novembro de 1866. Nele
decide-se uma denúncia vinda do Maranhão (do Promotor Público da comarca do Brejo)
contra os desembargadores da Relação do distrito que haviam determinado a soltura de
um major da Guarda Nacional. A denúncia não foi recebida, pois os desembargadores
não haviam proferido sua decisão “por afeição, ódio ou contemplação, ou para
promoverem interesse pessoal”. Esses seriam os motivos para sua responsabilidade,
mas não se achavam provados. Ao contrário, não haviam julgado propositadamente
contra literal disposição de lei mas num caso duvidoso haviam procedido de forma
aceitável, dando “uma interpretação mais ou menos extensiva a uma disposição legal,
enquanto sua verdadeira inteligência e compreensão não estiverem definitivamente
fixadas pelo poder competente, ou mesmo pela jurisprudência.” O conflito desenhava-se
para limitar os poderes de interpretação do juiz, e o Supremo afirmava mais uma vez a
autonomia decisória do judiciário, na direção oposta, como se vê, à da restrição da
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magistratura, direção que tanto havia inspirado os constituintes de 1823 e,
aparentemente, também o outorgante da carta de 1824.
Outro ponto relevante nas relações de judiciário e governo no âmbito criminal
encontra-se na supressão do sistema contraditório de instrução antes da pronúncia
consolidado com a reforma de 1871, mas já anunciado na reforma de 1841. O Judiciário
foi mantido como parte integrante do todo, mas suprimiu-se o grande júri na primeira
reforma do processo criminal, o júri de instrução, no qual a ‘culpa formada’ pelo juiz de
paz era aceita ou não (fase de pronúncia). A pronúncia passou a ser competência dos
juízes municipais ou dos próprios delegados de polícia, conforme o caso (Lei de 3 de
dezembro de 1841, art. 17, § 3o, c/c art. 47, art.54, art. 4o). Os pontos fundamentais do
sistema policial e criminal do Império foram estabelecidos pela Lei no. 261, de 3 de
dezembro de 1841, a famosa lei de reforma do Código do Processo Criminal, só alterada
em 1871, marco da outra fase que será analisada no capítulo seguinte. A lei de 1841
terminou por unificar a polícia judiciária e a polícia administrativa – no que diz respeito à
segurança individual e à ordem pública, ou seja o Chefe de Polícia e seus delegados
tanto exerceriam a polícia preventiva de delitos quanto a polícia investigativa e repressiva
dos crimes cometidos. O respectivo regulamento ordenou o sistema justamente com
esse modelo: disposições policiais administrativas e disposições policiais criminais.
Disposições policiais poderiam ser administrativas ou judiciárias, disposições criminais
diziam respeito aos casos de aplicação contenciosa da lei penal para crimes de pena
superior a 100$000, ou de prisão, degredo o desterro acima de 6 meses e outros casos
mencionados no art. 12, § 7 do Código do Processo Criminal (art. 4o, § 1 da Lei 261 de
1841). A polícia administrativa ficou essencialmente com as autoridades locais, a
judiciária com as novas autoridades, de nomeação do governo. O objetivo era afastar o
juiz de paz, eletivo, do cumprimento de tarefas de polícia judiciária propriamente dita.
Estas consistiam em ‘proceder ao corpo de delito’, prender os culpados, conceder
mandados de busca, e julgar os crimes de menores penas.
A desconfiança com relação à magistratura vitalícia, no entanto, continuava de
modo que diversas vezes os Presidentes de Província, empregados do poder central com
exercício nas províncias, tentavam controlar a atividade dos juízes de direito. O
Presidente de São Paulo, por exemplo, consultou o Conselho sobre como proceder com
um juiz de direito que havia ignorado a lei na absolvição de um juiz municipal em Areias.
O Conselho pleno, em 3 de junho de 1854, respondeu que deveria proceder a sua
responsabilização, isto é, provocar o início de um processo criminal (por crime de
responsabilidade) contra o juiz.
O exame da jurisprudência revela ainda um outro ponto politicamente importante
pela matéria dos casos. Trata-se da espinhosa questão da liberdade dos escravos. Assim
como no Conselho de Estado, na jurisprudência do Supremo aparecem com clareza
tanto um conflito de princípios constitucionais, quanto um conflito institucional entre
diversos órgãos encarregados da aplicação da lei.
O conflito de princípios dava-se entre a proteção da propriedade do senhor,
encarada como caso especial e peculiar de propriedade, mas ainda assim propriedade
constitucionalmente garantida pelo art. 179, XXII da Constituição do Império, e o princípio
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da liberdade que se reconhecia como ubíquo e propriamente fundante no regime
constitucional brasileiro. O Supremo decidiu que o princípio a ser usado, em caso de
dúvida quanto aos fatos, era sempre o da presunção da liberdade. Isto é, em caso de
dúvida sobre o estado de cativeiro, a presunção deveria ser sempre pelo estado de
liberdade. No caso, paradigmático em vários aspectos, foi reconhecida a existência do
“princípio da eqüidade” do “favor que as leis outorgam à causa de liberdade”, desde que
não houvesse prova concludente do cativeiro (que no caso pareceu existir). Em 1864, na
Revista proposta por Anacleto (ex-escravo) e outros, a lide se estabelecera entre os
escravos da falecida Da. Joaquina Maria de Jesus e seus herdeiros. O juiz de órfãos não
reconhecera o testamento, por faltar-lhe a assinatura da testadora (que, no entanto,
estava assinado pelo tabelião que o lavrara). Segundo o Supremo, “cumpria que a
liberdade dos recorrentes fosse reconhecida e sustentada, visto ser incontestável que
lhes fora concedida espontânea e solenemente por sua senhora, visto também os
favores que tantas e tais terminantes leis outorgam às causas de liberdade.” (grifos
meus) Esse conflito de princípios permaneceu em todo o século da escravidão, pois o
reconhecimento dos fatos era – como é quase sempre – algo que se pode controverter. A
liberdade era sempre presumida, e a escravidão era estado excepcional. Nesse sentido
foram dadas diversas decisões, conformando o liberalismo nessa presunção da
liberdade.
Os conflitos institucionais davam-se quando instâncias inferiores pareciam decidir,
digamos, de forma “mais realista do que o rei”. O exemplo mais evidente dá-se na
punição dos escravos. Parece que as instâncias locais tendiam a condenar e a tratar
mais duramente os escravos do que as instâncias superiores. Pelo menos é o que se
pode ler no caso da aplicação da lei de 1835. Como se sabe, a draconiana lei processual
penal de 1835 havia determinado que em certos casos de crimes de escravos contra
seus senhores, a sentença poderia ser executada sem recurso. Uma das preocupações
tanto no Conselho de Estado quanto no Supremo Tribunal de Justiça era que tal lei não
fosse aplicada extensivamente. Nesses termos, o acórdão de 7 de novembro de 1843
concede uma revista crime porque o juiz não recebeu uma apelação em processo crime
que, segundo o Supremo, não estava sujeito à lei de 1835. No caso, tratando-se de
matéria criminal e de processo criminal, o Supremo argumentou que a lei de 1835 era
excepcional, e sua interpretação deveria ser restritiva. Não poderia o juiz estender ao
caso – de que não resultara a morte do senhor do escravo réu – os dispositivos daquela
lei. Não havendo morte, deveria ser aplicado o Código do Processo, pelo qual a admissão
do recurso era de rigor. Casos semelhantes repetem-se diversas vezes, como
exemplarmente ocorreu em agosto de 1852 (Antonio, Africano x Justiça Pública). O
recurso estava garantido “fora dos casos literalmente excetuados”, ou seja, desde que a
vítima do crime não fosse uma das pessoas expressamente mencionadas na lei. Assim,
enquanto nas instâncias inferiores e locais a tendência era alargar a aplicação da lei, no
STJ
a
interpretação
assumia
tom
restritivo.
Questões processuais eram também relevantes do ponto de vista da política geral.
Tome-se o exemplo da decisão de 22 de agosto de 1848, na qual o Supremo concedeu a
revista pretendida por Luiz Antonio de Seixas que fora condenado por abuso de liberdade
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de imprensa (injúria contra Antonio da Silva Castro) pelo Chefe de Polícia. O Supremo
considerou o caso com ainda sujeito ao tribunal do júri. Curiosamente, porém, o
Presidente do Supremo consultou o Ministro da Justiça sobre a interpretação dada, o
que resultou no parecer do Conselho de Estado (de novembro de 1850, votando Carneiro
Leão, Limpo de Abreu e Lopes Gama) no sentido oposto ao do acórdão de 1848.
A posição liberalizante do Supremo nos casos criminais também pode ser
constatada na decisão de 22 de junho de 1867, quando firmou a doutrina de que o habeas
corpus não garantia apenas liberdade física, senão também o constrangimento ilegal
quando o paciente se achasse solto (Mafra v. 1, 137). Da mesma maneira, rejeitou a idéia
de que os escravos não pudessem se beneficiar do remédio constitucional (cf. Mafra v. 1,
138), bastando que a ordem fosse requerida por cidadão brasileiro.
De modo geral, nas questões criminais (revistas crime) o Supremo tendia mesmo a
posições liberalizantes ao resguardar a ordem do juízo. Isso se dava por meio da
cassação de decisões proferidas por juizes incompetentes, por anulação de julgamentos
por falhas processuais várias na composição, eleição, escolha do corpo de jurados, na
declaração dos quesitos, na colheita das provas, no uso de presunções inaceitáveis ou
ligeiras no curso do processo, etc. Esses eram em geral os casos de nulidade manifesta.
Casos de injustiça notória comuns eram a errônea aplicação da lei, especialmente
quando os fatos narrados e provados no processo não correspondiam a tipo penal
invocado, a não correspondência entre a sentença do juiz e a qualificação do crime e de
suas circunstâncias pelo júri, a não proporcionalidade da pena segundo a matemática
(dosimetria) prevista no Código Criminal, e outros semelhantes. Finalmente, nota-se nos
muitos processos crimes a dificuldade de se lidar com a nova instituição do júri: algumas
relações erroneamente julgavam matéria de fato, obrigando o Supremo a cassar-lhes o
acórdão e a lembrá-las de que caso o erro tivesse sido cometido pelo júri o remédio
adequado era a realização de novo júri, por exemplo.
Finalmente, a título quase anedótico, porque fora do período de que me ocupo, não
custa relatar o conflito entre Gaspar Silveira Martins, então chefe de polícia da corte, e o
Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira já em 1878. Silveira Martins mandara
prender o diretor de loterias, Saturnino, que imediatamente impetrou habeas corpus. O
Tribunal, por maioria, negou a ordem. Albino dissentiu, justificando em suas memórias a
posição assumida com argumentos jurídicos. Ele aceitava o pedido de habeas corpus,
para “pelo menos pedir explicações ao juiz criminal”. Os outros, disse o conselheiro
Albino, julgaram pelos boatos e com medo do governo (“pois aqui o executivo é sempre
onipotente”). Os liberais, acusou ele, obtiveram as reformas judiciárias em 1871,
inclusive a ampliação do habeas corpus, mas quando no poder recusavam a sua própria
conquista e preferiam o “regime da Turquia” (Oliveira 1943, 333 ss).
Casos envolvendo o polêmico Silveira Martins não faltaram. Martins já se havia
envolvido antes, quando juiz criminal na Corte, em outro processo de grande
repercussão. A causa tornara-se uma causa célebre com direito a publicação integral do
acórdão do Supremo, da decisão de primeira instância e do recurso na Revista do
Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Os fatos eram os seguintes: o Convento do
Carmo estava em litígio com um certo Antônio Pereira de Magalhães que, irritado com o
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procurador da corporação religiosa, Frei Manoel da Natividade, publicou nos jornais do
Rio de Janeiro opiniões ofensivas. O frade, antes que “dar a outra face”, ofereceu queixa
crime por injúria perante o juiz municipal da 2a. Vara da Corte. Nessa fase, o frade levou
a melhor e o Magalhães foi condenado. A apelação subiu ao dr. Gaspar Silveira Martins,
então juiz de direito da 2a. Vara Criminal. Ele então julgou nulo todo processo pela
“incompetência do Autor, que é frade e, como tal, morto civil; e como este não é pessoa
jurídica, não pode ser autor em juízo civil e criminal. [...] Condeno nas custas o juiz
inferior que deu causa à nulidade, admitindo em juízo pessoa que não o é em direito [...]”
A Revista do Instituto comenta que “apenas constou no foro desta corte a sentença do dr.
Gaspar Martins, causou ela uma verdadeira surpresa pela novidade dos fundamentos”,
maneira delicada de dizer que sentença era verdadeiro absurdo jurídico. Como o juiz
criminal, Martins julgara o caso em segunda instância, e a matéria foi parar no Supremo
por meio de recurso de revista. O Supremo cassou a decisão em abril de 1863 e remeteu
o caso à Relação da Bahia. (Mafra 1868, v. 3, 137-138)
3.2 As questões de governo e questões econômicas

Outro foco de potencial conflito entre poderes estava localizado no sistema de
recrutamento e promoção dos magistrados, isto é, em questões de administração da
justiça. A nomeação dos magistrados era considerada tarefa do executivo, de modo que
fora prevista no art. 102, III da Constituição do Império e confiada ao Imperador na
qualidade de chefe do poder executivo. A tarefa de suspendê-los, porém, pertencia ao
Imperador na qualidade de poder moderador (art. 101, VII). Embora confundidas na
mesma pessoa eram interpretadas como funções distintas, visto que a primeira (nomear
magistrados) era simplesmente pôr em andamento a máquina do Estado, nesse caso a
máquina de fazer justiça, enquanto a segunda (suspendê-los) era intervir no poder já em
exercício. Por isso, na primeira tarefa não era ouvido o Conselho de Estado, mas o
ministro da justiça e, a partir de 1850 formalmente também o Supremo Tribunal, na
forma das listas de promoção e antigüidade por ele organizadas. Na segunda função, a
do moderador, ouvia-se o Conselho de Estado tanto por determinação constitucional
quanto pela lei regulamentar (lei regulamentar da Constituição, algo semelhante às leis
complementares de hoje).
A nomeação de magistrados não deu ensejo, na documentação consultada, a
conflitos. Ao contrário, sua remoção era necessariamente conflitiva, visto que deveria
ser levada ao Imperador pelo Presidente de Província, empregado geral, isto é, do
governo geral, com exercício nas províncias. Procedendo de informação do Presidente
da Província, normalmente significava que aquele delegado do Império era incapaz de
apaziguar o conflito local e via suficientes razões para a suspensão do magistrado. No
Conselho de Estado isso dava margem a alguma controvérsia nos votos, já que se o caso
fosse de simples remoção o juiz não era considerado culpado de coisa alguma: a
remoção dava-se por conveniência do sistema judiciário e a partir de 1850 claramente
não poderia dar-se a não ser a pedido do próprio interessado ou nos casos estritamente
previstos na lei.
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A suspensão, por outro lado, pressupunha algum problema e muitas vezes o
problema de origem era um crime de responsabilidade dos juizes, algum dos crimes
previstos no Código Criminal. A responsabilização dos magistrados seria, então, de rigor
e deveria processar-se perante a Assembléia provincial. Assim ficara disposto no Ato
Adicional (Lei no. 16 de 12 de agosto de 1834, art. 11, § 7o) e na respectiva lei de
interpretação (Lei no. 105, de 12 de maio de 1840, art. 4o e art. 5o). Exigia-se, portanto,
que o Presidente da província distinguisse adequadamente entre um caso de remoção
por conveniência, respeitadas as condições impostas pela lei, e os casos de suspensão,
nos quais seu dever era dar início à queixa crime perante a Assembléia provincial.
Essa série de questões não chegava propriamente ao Judiciário. O Supremo havia
sido encarregado de fazer as listas de antigüidade dos juízes, mas não promovia ele
mesmo as remoções, nomeações ou mesmo a responsabilização dos magistrados,
exceto os dos tribunais superiores (Relações) e de seus próprios ministros.
Temos, porém, também nesta esfera, o testemunho eloqüente de Perdigão
Malheiro, que na qualidade de presidente do Instituto da Ordem dos Advogados profere o
discurso de setembro de 1864 contra a intromissão do Executivo nos altos cargos da
magistratura. Como dito, a nomeação dos magistrados era prerrogativa do Executivo,
sua suspensão prerrogativa do Moderador. Mas casos houve de aposentadoria
compulsória, já que a remoção não poderia ser feita senão a pedido do magistrado ou
nos casos estritos previstos na lei, ou mesmo de destituição de magistrados dos
tribunais. 70
Contra essa ingerência pronuncia-se Perdigão Malheiro: o discurso foi proferido
em 22 de setembro de 1864, como parte das celebrações do sete de setembro daquele
ano. O tema escolhido pelo advogado foi o da liberdade: a favor das liberdades civis, para
resgatar o cidadão da ‘tutela do governo’, que lhe tirava iniciativa e, por conseqüência,
privava o Império da riqueza das iniciativas privadas. “O cidadão, nacional ou estrangeiro,
vê-se reduzido ao estado de um menor, incapaz de se reger, e dependente sempre por
tudo e para tudo da direção do Poder Público.” Os tesouros, que prodigamente a
70

Cf. o caso célebre da destituição do Conselheiro Albino Oliveira, mais tarde ministro do Supremo, do Tribunal do
Comércio do Rio de Janeiro, em setembro de 1861, relatado em suas memórias e analisado por Neves (2008, 25-37). O
então ministro da Justiça, Saião Lobato, foi chamado a explicar-se na Câmara, onde a oposição exigira que
apresentasse as razões de interesse público para a remoção forçada dos membros do Tribunal de Comércio da Corte.
Saião Lobato disse que examinara a questão e concluíra que estava dentro de sua competência, no que dizia respeito
aos Tribunais de Comércio, proceder às remoções. O Conselheiro Albino em suas memórias atribui o fato à proteção
dos interesses particulares de Mauá (Oliveira 1943, 262-263, 283-289), que se via contrariado com as sentenças
desfavoráveis. Este, por sua vez, queixava-se da influência de Nabuco de Araújo, que atuava como advogado de seus
adversários e exercia sobre o Tribunal grande influência. Lembremos, como o faz Mauá, que Nabuco de Araújo
organizara o Tribunal, dera-lhe regimento e nomeara seus membros, atuando na constituição da máquina judiciária
desde quando servira no ministério da justiça como jovem diretor de uma de suas repartições. Nas memórias do
Conselheiro Albino (Oliveira 1943, 284) vem reproduzida carta de Nabuco ao Barão de Cotegipe pedindo-lhe que
advogasse a causa – contra Mauá - no Tribunal de Comércio da Bahia, para onde o Supremo a havia remetido para
revisão. Diz Nabuco ao colega: “O Bahia é todo teu porque o despachaste, e assim o Espínola; influis muito sobre o
Godinho e Cesimbra, podes tudo.” Em suma, o episódio é típico dos debates sobre o isolamento necessário, mas ainda
incompleto, da magistratura (e sua força auxiliar, a advocacia) dos outros cargos de Estado. O próprio desembargador
Albino dá notícia de que divisando no horizonte uma “borrasca” política que o arrastaria, resolve sair candidato a
deputado pela Província de São Paulo, sem dúvida para beneficiar-se das imunidades parlamentares que lhe pareciam
mais seguras do que as da magistratura.
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natureza distribuíra ao Brasil, ficavam guardados, “como o avarento, que não se utiliza
deles nem consente que outros se utilizem. A reserva privilegiada, a concessão tímida,
produzem os maus efeitos do monopólio, a vida raquítica e, muitas vezes, a morte.” Ao
lado da liberdade civil, definhava também a liberdade política, justamente porque um dos
poderes (o Executivo) sobrepunha-se aos tribunais:
Mais de uma vez a mão violenta do Poder Executivo tem infringido esses
preceitos [da independência dos poderes], verdadeiros dogmas de nossa
organização política. Como a espada de Dâmocles, essa arma está pendente
sobre a cabeça dos agentes desse poder que assim (como o mais fraco) se acha
ou pode ser avassalado pelo mais forte. [...] Rota a divisão e harmonia que entre
todos [os poderes] devera existir, correm sério perigo as instituições, as
liberdades e franquezas públicas, a garantia dos direitos dos cidadãos.

O discurso termina por conclamar os advogados a se reunirem em torno da defesa
da independência da Justiça, que sozinha, sem a opinião pública, pouco poderia (cf.
RIOAB 1865, 43-52).
Quanto às questões econômicas é preciso distinguir o entendimento que havia na
época. Toda vez que se tratasse apenas de ‘interesse’ a matéria seria tratada como
administrativa, e sua decisão sujeita a critérios de conveniência. Toda vez que se
tratasse de ‘direito’ a matéria seria judicial. O interesse consistia em uma pretensão de
um certo benefício a ser concedido pelo Poder Público, sem que este se houvesse ainda
vinculado. O direito implicava que o Poder Público estava vinculado por ato particular
seu: normalmente um contrato, outras vezes uma concessão já feita na forma de um
ofício público – freqüentemente tratado como propriedade, ou seja, direito exclusivo e
excludente do servidor –, outras vezes ainda quando a divisão do patrimônio particular e
público estava definida por lei – como acontecia nos casos de tributos devidos, ou
mesmo de propriedade (sesmarias antigas, terrenos de marinha, terrenos públicos
apropriados por particulares, ou propriedade particular desapropriada por utilidade
pública). Essa a regra geral, de modo que de fato o Judiciário poderia pronunciar-se
sobre casos envolvendo a administração, mas apenas quando houvesse direitos já
delimitados. Os atos da administração anteriores à fixação dos ‘direitos’ não poderiam
ser sindicados.
Essas eram em geral as questões que mais distantes ficaram da justiça durante o
Império, já que ao se tratar de assuntos de direito público a organização da época
impunha uma estrita ‘imunidade de jurisdição’ dos atos do governo. O governo poderia
rever seus próprios atos, mas dentro de processos administrativos. A tutela
administrativa era o regime pelo qual o superior revia os atos do empregado inferior. O
tribunal propriamente administrativo que se organizou no Império foi o Tribunal do
Tesouro. Mesmo assim, nunca chegou a ter as garantias que foram asseguradas, por
exemplo, à Quarta Seção do Conselho de Estado italiano. Isto é, nos juízes do Tribunal do
Tesouro não chegaram a ser independentes, vitalícios, cercados das tradicionais
garantias da magistratura.
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Ocorre que a entrega da jurisdição sobre os contratos e bens da Fazenda aos juízes
ordinários (juízes territoriais) havia ocorrido em 1831, com a dissolução do Conselho da
Fazenda. Este era um órgão típico do regime antigo, em que se acumulavam decisões de
governo e de política fazendária, com decisões de conflitos tipicamente contenciosos.
Extinto o Conselho, a jurisdição contenciosa de negócios (contratos) com a Fazenda e
relativa a seus próprios (propriedade) passara ao judiciário. Com o tempo a
especialidade da matéria exigiu uma reforma. Marco importante dessa reforma no
estabelecimento de controles sobre a vida econômica do Império surgiu na Lei no. 242,
de 29 de novembro de 1841, restabelecendo o privilégio do foro para as causas da
Fazenda Nacional. O privilégio consistiu na criação de um juízo privativo dos feitos da
Fazenda em primeira instância, bem como na apelação de ofício toda vez que a Fazenda
fosse vencida. A jurisdição civil em que comparecesse a fazenda ficava, pois,
concentrada e especializada. Tratava-se de manter o caso no judiciário, pois o juiz dos
feitos era um juiz de direito especializado. A lei criou inicialmente esses juízos apenas na
Corte, Bahia e Pernambuco, encarregando os juízes cíveis das capitais das outras
províncias. Esse privilégio não afetou a jurisdição administrativa, em que se discutiam
matérias não civis. Marco seguinte foi o estabelecimento, na esfera da jurisdição
administrativa, do Tribunal do Tesouro.
Nessa esfera o que se nota ao longo do Segundo Reinado é o progressivo aumento
de matérias discutidas e a alteração da tendência doutrinária a respeito do tema. Isso
porque como em todo o mundo sujeito à expansão do capitalismo do século XIX a
necessidade de o Estado regulamentar, ordenar, fiscalizar e mesmo incentivar a
iniciativa privada surgiu também no Brasil novecentista. Talvez mais típico do que todos,
embora não exclusivo, foi o caso das concessões de estradas de ferro.
Mas as questões de governo econômico, de gestão de contratos públicos e outras
não deixaram, por isso, de aparecerem no Supremo Tribunal. Sua origem, em geral,
eram processos vindos dos juízos dos feitos da Fazenda e variavam muito em sua
natureza. Alguns eram questões hoje tipicamente tributárias, outras eram questões de
contratos administrativos, outras muitas eram derivadas de disputas sobre terras
públicas. Encaminhavam-se ao judiciário porque as tributárias apareciam com
freqüência nas pretensões da fazenda de receber sisas, impostos de transmissão (em
compras ou inventários) e imposto de selo em transações particulares sujeitas ao
tributo. Repetições de indébito eram tratadas como indenizações e restituições, não
envolvendo, por isso mesmo, o caráter de distribuição de custos entre cidadãos. Como
se sabe, no século XIX o direito tributário não se tornara ainda um ramo independente,
sendo tratado como parte das atividades gerais do governo: sujeitas à lei, é certo, mas
inseridas no âmbito geral da função governativa. Eram tratadas, pois, como matéria de
direito administrativo e ficavam sujeitas aos tribunais comuns toda vez que se
convertessem em disputas sobre direitos determinados, como tipicamente era o caso do
devedor de impostos ou tributos em geral. Ora, uma vez que tais questões eram sujeitas
aos tribunais judiciários, poderiam potencialmente vir ao conhecimento do Supremo.
Foram localizadas inúmeras dessas decisões. Pelo seu exame não se pode dizer que a
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jurisprudência fosse tímida ou notoriamente favorável ao governo. Bem ao contrário, são
diversas as decisões a favor dos particulares.
Uma das mais curiosas resolve uma disputa sobre o alcance da anistia política.
Hygino Pires Gomes havia sido anistiado pela lei geral de 22 de agosto de 1840, referente
à rebelião baiana de 1837. O interessado era devedor da fazenda pública e nessa
qualidade foi sujeito à execução de uma dívida fiscal. Alegou a seu favor a lei de anistia.
O Supremo Tribunal interpretou a lei restritivamente, dizendo que a anistia fazia
esquecer e perdoar o crime, mas não poderia constitucionalmente abolir as obrigações e
propriedades, por causa da garantia do art. 179, § 22m 34 e 35 da Constituição do
Império. Ora, o executado havia se apropriado de quantia da Fazenda, tão proprietária de
seus dinheiros quanto qualquer um. Logo:
[...] não [poderia] aproveitar ao recorrido a anistia a que recorre para repelir a
ação proposta pela recorrente [a Fazenda] fundada no valioso documento de fl. 4
cuja fé e autenticidade não foram abaladas pela simples coartada de não
aparecer recibo do recorrido.

O caso foi remetido à Relação da Corte. Esta examinou o assunto de um ponto de
vista distinto. A dívida era proveniente de um dinheiro recebido pelo executado enquanto
servia ao governo rebelde da Bahia, e o havia recebido como membro daquele governo.
Ora, a anistia concedida pela lei deveria estender-se a todos os atos praticados pelo
rebelde enquanto rebelde e não apenas aos atos que constituíam crime de rebelião ou
outro anistiado. O acórdão revisor contraria expressamente o acórdão do Supremo
Tribunal e favorece o cidadão.
Outro caso típico é o José Joaquim do Rego Barros. O recorrente litigava com a
Fazenda a respeito de uns terrenos que lhe haviam sido concedidos por sesmarias. Para
a Fazenda, tais terrenos se converteram em terrenos de marinha, sobre os quais ela
passara a ter direitos. O Supremo, em nome da garantia da propriedade, concedeu a
revista para que o Tribunal da Corte julgasse novamente o caso, visto que o Tribunal de
origem sustentara o direito da Fazenda contra a constituição e os títulos de propriedade
do interessado. No Rio de Janeiro, o caso foi julgado contra o particular, mas não por
uma questão de princípio, senão pela ‘falta de prova’. A ação inicial de Rego Barros
contra a Fazenda era uma reivindicatória, na qual, como disse a Relação da Corte,
incumbe ao reivindicante demonstrar de forma completa sua propriedade. Ora, o título
parecia bom, mas as divisas eram incertas, especialmente considerando que o terreno
era marginal de um rio e as margens haviam mudado ao longo dos anos. Contrariando a
decisão do Supremo a Relação da Corte decidiu a favor da Fazenda em 13 de novembro
de 1849.
O que se nota em termos gerais é que o Supremo Tribunal de Justiça foi realmente
isolado de decisões políticas se por políticas entendermos decisões sobre conflitos
distributivos, bem como decisões que, dizendo respeito ao interesse público, pudessem
ser tomadas sem provocação, por simples iniciativa própria. O Supremo era
propriamente um tribunal e agia, pois, apenas mediante provocação. Mas não se pode
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dizer que seu isolamento fosse completo, pois terminava por enfrentar caso a caso, de
forma difusa como se diz hoje, vários casos que envolviam diretamente agentes políticos
dos outros poderes. Assim, muito especialmente isso se dá na jurisdição criminal. Tanto
na jurisdição recursal, pela qual controlava as formalidades dos processos – logo, as
ações da polícia e dos juízes inferiores –, quanto na jurisdição originária – quando julgava
presidentes de província, v. g., questões de política vinham-lhe às portas. O resultado em
geral foi semelhante ao de outros estados constitucionais: o reconhecimento de que
poderia sim, contenciosamente, ouvir o caso, mas também o reconhecimento de que o
agente político estava autorizado, pela constituição e pelas leis, a tomar as atitudes que
tomara. Uma atitude legalista e constitucional, mas deferente. Uma espécie de “doutrina
da questão política”, ou mesmo o reconhecimento de certas imunidades aos agentes dos
outros poderes nos atos que lhes eram próprios e propriamente delegados pela
Constituição.
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O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889)*
Paulo Macedo Garcia Neto
Introdução
A história do judiciário brasileiro oitocentista é a história de uma constante redefinição
das esferas de concentração de poder. Muitas das atribuições e competências que hoje
são dos juízes de direito foram durante boa parte do Século XIX divididas com
conselheiros de Estado, juízes de paz, dentre outros agentes 71 da política imperial.
Os juízes de paz, signatários do poder local, haviam recebido parcela importante de
poder durante o período regencial. Embora muitas dessas funções tenham sido retiradas
pelo Regresso, os juízes de paz haviam mantido muitos de seus papéis na persecução
criminal e, especialmente, no controle do processo eleitoral. A Reforma Judiciária de
1871 e a Reforma Eleitoral de 1881 foram o resultado de um processo de tentativas para
se limitar esse poderio local e transferir suas atribuições aos juízes de direito.
O Conselho de Estado foi durante quase todo o período imperial o centro dos
grandes debates administrativos e constitucionais. A partir de 1870, entretanto, houve
sensíveis tentativas de mudança nesse espectro, de tal modo que muitos conflitos entre
companhias e Administração imperial passaram a ser dirimidos pelo Judiciário e não
mais pelo Conselho de Estado. Incluía-se paulatinamente o tema da concessão de
serviços públicos na pauta do Judiciário. Nesse sentido, os últimos vinte anos do

*

Foram fundamentais para a elaboração deste artigo os constantes diálogos com o Professor José Reinaldo de Lima
Lopes e com a Professora Andréa Slemian, cujas sugestões foram incorporadas em muitas partes do texto. Também
agradeço a colaboração de André Javier Payar, bolsista pesquisador júnior da Direito GV (SP), que me forneceu parte
significativa do material de pesquisa.
71
Outro personagem importante na organização do aparato judicial do Império era o Ministério dos Negócios da
Justiça. José Murilo de Carvalho chegou a dizer que “pelo lado administrativo, toda a justiça fora centralizada nas
mãos dos ministros da Justiça” (Carvalho 1999, 169). A fundamentação deste historiador parte de uma série de
competências decisórias atribuídas a essa pasta ministerial. A primeira delas seria a nomeação e demissão dos mais
diversos funcionários do Poder Judiciário, tais como o próprio guarda de prisão, os delegados de polícia, comandantes
e oficiais da Guarda Nacional. Além disso, caberia ao Ministro da Justiça nomear os presidentes de província, os
bispos e párocos.
Não era incomum que os juízes, diante de alguma dúvida quanto à aplicação da lei, recorressem ao auxílio do
Ministério dos Negócios da Justiça. De certa forma, por meio das consultas, avisos e circulares, o Ministério da Justiça
participava da interpretação do ordenamento jurídico imperial.
Uma dessas consultas foi pedida pelo juiz de direito da comarca de Piracuruca, Província do Piauí (Piauhy), por
intermédio de seu presidente, ao Ministério dos Negócios da Justiça em 1872, a respeito da possibilidade de obtenção
de fiança para o apelante de sentença do júri pelo crime do art. 222, 1ª parte do Código Criminal. A consulta foi
entregue ao Procurador da Coroa, que negou a possibilidade da fiança, já que a pena imposta era de prisão simples e
a apelação não produzia efeito suspensivo (arts. 83, §1º da lei de 3 de dezembro de 1841 e art. 458, §1, do regulamento
n. 120 de 31 de janeiro de 1842) (Revista O Direito 1873, vol. 1, “Decisões do Governo”, 125).
Outro caso bastante demonstrativo por se tratar de um conflito de jurisdição entre contencioso administrativo e
contencioso judicial é a análise realizada pelo Ministério dos Negócios da Justiça sobre o pedido da Câmara Municipal
de Porto Alegre pela manutenção da posse de um terreno sob disputa sucessória. Enquanto o juiz de direito de Porto
Alegre havia determinado que o caso era de natureza administrativa, o Ministério da Justiça, em dezembro de 1875,
seguindo consulta da seção dos negócios da justiça do Conselho de Estado declarou que como as questões sobre
posse e propriedade eram da competência do Poder Judiciário, estavam fora da alçada do contencioso administrativo
(Revista O Direito 1876, vol. 9, “Decisões do Governo”, 180-181).
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Império 72 marcaram a confluência dos poderes adjudicatórios nas mãos dos juízes de
direito. Eram passos que, em certa medida, pareciam antecipar o controle jurisdicional
que viria a ser instituído com o regime republicano.
Dentre as diversas conseqüências dessa ampliação do controle jurisdicional está o
aumento do numero de casos analisados pelo Judiciário nesse último período do regime
monárquico. A tabela abaixo apresenta o número de processos administrados por um
ofício entre os anos de 1874 e 1889 (último ano do período imperial):
Número de processos administrados por um ofício 1874-1889
1874

39

1875

32

1876

46

1877

65

1878

56

1879

62

1880

50

1881

45

1882

60

1883

137

1884

106

1885

121

1886

108

1887

147

1888

212

1889

225

(Fonte: Livro de Registros do 3º Ofício do Estado de São Paulo 1874-1896)

Por atender melhor a esse último período do Império, a revista O Direito foi a
principal fonte documental. Essa revista possui 120 volumes e foi publicada de 1873 a
1913. As atas do Conselho de Estado também foram fundamentais para a compreensão
dos debates produzidos naquele órgão do Poder Moderador. Outra importante fonte de
pesquisa foi o acervo do Museu da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Jundiaí,
onde analisei os contratos administrativos celebrados entre a Companhia e a
Administração do Império.
As três matérias escolhidas como núcleo de pesquisa dessa obra foram (i) poder de
polícia; (ii) eleitoral; e (iii) regulação econômica, são bastante elucidativas dessa
mudança no papel institucional dos juízes de direito 73 a partir dos anos 1870. Em
72

Adota-se neste trabalho a periodicização dos 67 anos do Império realizada por José Murilo de Carvalho. Ele
subdivide o Império em 5 períodos: Primeiro Reinado (1822-1831), Regência (1831-1840), Consolidação (1840-1853),
Apogeu (1853-1871) e Declínio e Queda (1871-1889).
73
Para se ter uma idéia do tamanho da máquina do Judiciário no último terço do século XIX, recorri ao relatório do
Ministério da Justiça de 1879. De acordo com este documento, naquele ano, existiam no Brasil 500 juízes de direito, 91
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paralelo a essas temáticas, analisarei as reformas institucionais e as transformações no
debate jurídico que ocorreram durante os últimos anos do Período Imperial. Desse
modo, associado ao debate sobre o Poder de Polícia estava a Reforma Judiciária de
1871; correlata ao debate sobre a matéria eleitoral estava a Reforma Eleitoral de 1881
(Lei Saraiva); e, por fim, simétrica à discussão envolvendo a regulação econômica estava
a incorporação da temática da concessão de serviços públicos à pauta do Judiciário.
1 Reforma Judiciária de 1871
A década de 1870 foi um momento de mudança social e de crise da coalizão política que
sustentava o Segundo Reinado. Nesse período, surgia um movimento intelectual de
cunho reformista, denominado pelos historiadores de “Geração 1870”. Constituiu-se,
assim, um movimento que, embora se afastasse da tradição imperial, também se
apropriava dela na medida em que comungava o elitismo político com o Segundo
Reinado 74 . Desse modo, a geração de 1870 buscou subsídios para construir uma crítica
às instituições e valores do Segundo Reinado e propor programas de reforma,
alimentando-se, para tanto, de duas fontes principais: (a) o repertório da política
científica 75 e (b) a própria tradição político-intelectual brasileira (Alonso 2002, 332).
Os projetos que levaram à Reforma Judiciária de 1871 surgiram de demandas
trazidas por esses reformadores. Tratava-se de uma das principais pautas políticas dos
Liberais, cujo programa foi redigido por um dos artífices das propostas de reformas
judiciárias ao longo do século XIX, José Thomaz Nabuco de Araújo (1813-1878). Por trás
da Reforma Judiciária estava a defesa de um modelo institucional. Era a tentativa de
desconstruir o modelo saquarema 76 implantado em 1841.
O primeiro projeto da Reforma (baseado no projeto de Nabuco de 1843),
apresentado por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu (1810-1906) em 1862, havia sido
aprovado na Câmara, em segunda discussão, em 1864. Em 1866, Nabuco de Araújo
apresentaria uma reunião de idéias de diversos projetos de reformas judiciárias (que são
desembargadores e 17 ministros do Supremo Tribunal de Justiça (Supr. Trib.). Havia, ainda, 404 comarcas (juízes de
comarca eram juízes de direito), sendo 244 de 1ª entrância, 119 de 2ª entrância e 41 de 3ª entrância. Existiam 592
termos (juízes dos termos eram juízes substitutos) em 1877, de modo que somente 487 eram juízes letrados. Também
em 1877, havia 2155 juízes de paz (Pessoa 1880, 11).
74
“A ordem imperial estava minada internamente por suas dissidências e assoreada pelo desaparecimento de seu
fundamento econômico. Transformações societárias causadas pela eclosão de uma ‘ordem social competitiva’
danificavam as hierarquias sociopolíticas, as instâncias representativas e os valores essenciais de uma sociedade de
tipo tradicional. Os mecanismos de legitimação, reprodução e repressão do status quo imperial tinham se fragilizado.
Esta situação impôs uma reavaliação das estratégias dos agentes incluídos no estabilishment, abriu cisões e alterou a
estrutura de oportunidades políticas para a manifestação pública de vários segmentos marginalizados no arranjo
político imperial” (Alonso 2002, 332-333).
75
“Do repertório da política científica vieram os esquemas explicativos pelos quais a geração de 1870 criticou a
tradição imperial e reinterpretou a história nacional. A introspecção no passado colonial e a perspectiva comparada
foram seus instrumentos para tentar inserir o Brasil em uma história ocidental em ritmo evolucionário e progressivo e
ler a conjuntura como episódio de uma transformação estrutural” (Alonso 2002, 332).
76
O termo saquarema era empregado para designar os conservadores, e em especial os três membros da trindade
saquarema, Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí, Eusébio de Queirós e Paulino José Soares de Souza, o Visconde
do Uruguai, devido às propriedades de terra que estes detinham na região de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde
hoje, a 100 quilômetros da capital do Estado e com 52 mil habitantes, há uma cidade com o mesmo nome.
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incorporados no programa do partido Liberal). Encaminhado à Comissão de Justiça
Criminal, recebeu emendas do Governo, que o apresentou apenas em julho de 1870, em
terceira discussão. Após receber novas emendas (com destaque para aquelas
promovidas por José de Alencar e Tristão de A. Araripe – 1821-1908), foi finalmente
aprovado pela Câmara em setembro de 1870. A grande mudança de foco do projeto
ocorreu após seu envio ao Senado, quando Francisco de Paula de Negreiros Saião
Lobato 77 (1815-1884), visconde de Niterói, Ministro dos Negócios da Justiça (Gabinete Rio
Branco), Conselheiro de Estado e Senador do Império, apresenta um projeto
substitutivo 78 . É este projeto que será aprovado pelo Senado e posteriormente aprovado
pela Câmara (sessenta votos a dezenove, em 26 de agosto de 1871) (Koerner 1998, 9697).
2 Eixos da Reforma
A Reforma de 1871 é conhecida na história do direito brasileiro pela criação do instituto
do Inquérito Policial 79 , que, com algumas alterações, permanece, ainda hoje, como fase
77

Não confundir o Ministro da Justiça, Senador e Conselheiro do Império, Francisco de Paula de Negreiros Saião
Lobato, o visconde de Niterói, com o Ministro do Supremo Tribunal de Justiça e, posteriormente, do Supremo Tribunal
Federal (do qual foi o primeiro presidente), João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato, o Visconde de Sabará.
78
Após isso, já em 1871, Pimenta Bueno submeteu ao Conselho de Estado outra proposta de reforma judiciária, que,
no entanto não foi apresentada ao parlamento.
79
“Art. 38. Os Chefes, Delegados e Subdelegados de polícia, logo que por qualquer meio lhes chegue a notícia de ser
praticado algum crime comum, procederão em seus distritos às diligências necessárias para verificação do mesmo
crime, descobrindo de todas as suas circunstâncias e dos delinqüentes.
Art. 39. As diligências a que se refere o artigo antecedente compreendem: 1.º O corpo de delito direto; 2.º Exames e
buscas para apreensão de instrumentos e documentos; 3.º Inquirição de testemunhas que houverem presenciado o
fato criminoso ou tenham razão de sabê-lo; 4.º Perguntas ao réu e ao ofendido. Em geral tudo o que for útil para
esclarecimento do fato e das suas circunstâncias.
Art. 40. No caso de flagrante delito, ou por efeito de queixa ou denúncia, se logo comparecer a autoridade judiciária
competente para a formação da culpa a investigar do fato criminoso, notório ou argüido, a autoridade policial se
limitará a auxiliá-la, coligindo ex-officio as provas e esclarecimentos que possa obter, e procedendo na esfera de suas
atribuições as diligências forem requisitadas pela autoridade judiciária, ou requeridas pelo Promotor Público ou por
quem sua vezes fizer.
Art. 41. Quando, porém, não compareça logo a autoridade judiciária, ou não instaure imediatamente o processo da
formação da culpa, deve a autoridade policial proceder ao inquérito acerca dos crimes comuns de que tiver
conhecimento próprio, cabendo a ação pública, ou por denúncia, ou a requerimento da parte interessada, ou no caso
de prisão em flagrante.
Art. 42. O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos,
de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices; deve ser reduzido a instrumento escrito [...].
Art. 43. Se durante o inquérito policial, a autoridade judiciária competente para a formação da culpa entrar no
procedimento respectivo, imediatamente a autoridade policial lhe comunicará os esclarecimentos e resultado das
diligências que já tenha obtido e continuará a cooperar nos termos do art. 40. Não há prevenção de jurisdição no ato do
inquérito policial para o efeito de poder a autoridade judiciária ou o Promotor público dirigir-se a qualquer autoridade
policial e requisitar outras informações e diligências necessárias; ou, para o efeito de poder ex-officio cada qual das
autoridades policiais colher esclarecimentos e provas a bem da mesma formação da culpa, ainda depois de iniciada.
Art. 44. Os Juízes de Direito das comarcas especiais, e os Juízes Municipais dos termos das comarcas gerais,
recebendo diretamente, por parte da autoridade policial, o inquérito, dele tomarão conhecimento e o transmitirão ao
Promotor público ou a quem suas vezes fizer, depois que verificarem se do mesmo inquérito resultarão veementes
indícios de culpa por crime inafiançável contra alguém; e neste caso, reconhecida a conveniência da pronta prisão do
indiciado, deverão logo expedir o competente mandado ou requisição. Se não existir no termo promotor Público ou
adjunto, nomearão pessoa idônea que sirva no caso sujeito. Quando o próprio Juiz efetivo não puder encarregar-se da
instrução do processo, por afluência de trabalho ou impedimento legítimo, transmitindo o inquérito ao Promotor ou
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investigatória que antecede ao processo penal. A Reforma Judiciária de 1871 também
aparece em função das modificações dos institutos da fiança80 , da prisão preventiva, da
queixa ou denúncia 81 , do tribunal do júri e do habeas corpus 82 . No entanto, seu
Adjunto, ou a quem for nomeado na falta deles, deverá logo declarar que seja requerido o respectivo Substitutivo ou
Suplente, que de preferência é o que tem jurisdição no distrito do crime” (Decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871).
80
“Art. 30. É instituída a fiança provisória nos mesmos casos em que tem lugar a definitiva. Os seus efeitos durarão
trinta dias, e mais tantos quantos forem necessários para que o réu possa apresentar-se ao Juiz competente afim de
prestar a fiança definitiva, na razão de quatro léguas por dia.
Art. 31. São competentes para admitir a prestação da fiança provisória os Juízes de Paz, autoridades policiais, Juízes
Municipais e seus suplentes, Juízes de Direito e seus Substitutos. Não poderá ser prestada a fiança provisória, se
forem decorridos mais de 30 dias depois da prisão (Decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871) Art. 14 da Lei n. 2033
de 20 de setembro de 1871.”
81
“Art. 15. Fica abolido o procedimento ex-officio dos Juízes formadores da culpa, exceto nos casos de flagrante delito;
nos crimes policiais; e nas espécies dos §§ 5.º e 7.º deste artigo. § 1.º No caso de flagrante delito, se o réu obtiver
fiança, a queixa ou denúncia será apresentada dentro dos 30 dias da perpetração do delito. § 2.º Se o réu estiver preso,
a queixa ou denúncia será oferecida dentro de cinco dias. § 3.º Não estando o réu preso, nem afiançado, o prazo para a
queixa ou denúncia será igualmente de cinco dias, contados da data em que o Promotor público receber os
esclarecimentos e provas do crime, ou que este se tornar notório. § 4.º As autoridades competentes remeterão aos
Promotores Públicos ou seus Adjuntos as provas que obtiverem sobre a existência de qualquer delito, afim de que eles
procedam na forma das leis. § 5.º Se esgotados os prazos acima declarados, os Promotores Públicos ou seus adjuntos
não apresentarem a queixa ou denúncia, a autoridade formadora da culpa procederá ex-officio, e o Juiz de Direito
multará os Promotores ou Adjuntos omissos na quantia de 20$000 a 100$000, se não oferecerem motivos justificativos
de sua falta. § 6.º O Promotor Público, a quem o Adjunto deverá comunicar a queixa ou denúncia que tiver
apresentado, poderá adicioná-la como entender mais justo, e prosseguir nos termos da formação da culpa. § 7.º As
autoridades judiciárias, sempre que reconhecerem casos de responsabilidade, formarão culpa a quem a tiver, sendo
de sua competência; e não sendo, remeterão ao Promotor Público ou seu Adjunto as provas que sirvam para
fundamentar a denúncia; participando esta remessa à autoridade a quem competir a formação da culpa. Se, porém, o
Promotor ou seu Adjunto não oficiar nos prazos dos §§ 1.º, 2.º e 3.º, aplicar-se-á a disposição do § 5.º.
Art. 16. Aos Promotores Públicos, além das atuais atribuições, compete: § 1.º Assistir, como parte integrante do
tribunal do juri, a todos os julgamentos, inclusive aqueles em que haja acusador particular; e por parte da justiça dizer
de fato e de direito sobre o processo em julgamento. § 2.º Nos processos por crimes em que caiba ação pública,
embora promovidos por acusação particular, pertence também ao Promotor Público promover os termos da acusação
e interpor qualquer recurso que no caso couber, quer na formação da culpa, quer no julgamento” (Lei n. 2033 de 20 de
setembro de 1871).
82
Art. 18. “Os Juízes de Direito poderão expedir ordem de habeas-corpus a favor dos que estiverem ilegalmente
presos, ainda quando os fossem por determinação do Chefe de Polícia ou de qualquer outra autoridade administrativa,
e sem exclusão dos detidos a título de recrutamento, não estando ainda alistados como praças no exército ou armada.
A superioridade no grau na ordem da jurisdição judiciária é a única que limita a competência da respectiva autoridade
em resolver sobre as prisões feitas por mandado das mesmas autoridades judiciais.
§ 1.º Tem lugar o pedido e concessão da ordem de habeas-corpus ainda quando o impetrante não tenha chegado a
sofrer o constrangimento corporal, mas se veja ele ameaçado.
§ 2.º Não se poderá reconhecer constrangimento ilegal na prisão determinada por despacho de pronúncia ou
sentença da autoridade competente, qualquer que seja a argüição contra tais fatos, que só pelos meios ordinários
podem ser nulificados.
§ 3.º Em todos os casos em que a autoridade, que conceder a ordem de habeas-corpus, reconhecer que houver, da
parte que autorizou o constrangimento ilegal, abuso de autoridade ou violação flagrante da lei, deverá, conforme for de
sua competência, fazer efetiva, ordenar ou requisitar a responsabilidade da que assim abusou.
§ 4.º Negada a ordem de habeas-corpus ou de soltura pela autoridade inferior, poderá ela ser requerida perante a
superior.
§ 5.º Quando dos documentos apresentados se reconhecer evidentemente a ilegalidade do constrangimento, o juiz a
quem se impetra a ordem de habeas-corpus poderá ordenar a imediata cessação, mediante caução, até que se resolva
definitivamente.
§ 6.º É reconhecido e garantido o direito de justa indenização e, em todo caso, das custas contadas em tresdobro a
favor de quem sofrer o constrangimento ilegal, contra o responsável por semelhante abuso de poder.
§ 7.º A plena concessão do habeas-corpus não põe termo ao processo nem obsta a qualquer procedimento judicial que
possa ter lugar em juízo competente.
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significado vai além desses institutos processuais. Por trás de uma reforma que visava
sistematizar a organização judiciária do Império estavam acomodações de relações de
poder 83 que percorreram a história de transformações do desenho institucional
brasileiro, quais sejam: (I) a separação entre as funções da Polícia e da Justiça (Poder
Judicial) e (II) a disputa entre Poder Central e Poder Local 84 . Em função dos objetivos
dessa pesquisa, eu me concentrarei na primeira questão.
3 Justiça e Polícia
A separação que se estabeleceu entre as funções do Poder Judicial e as funções da
polícia parece ter sido o ponto mais importante da Reforma. Nesse eixo, o jogo de poder
estabeleceu-se principalmente entre (i) juízes de direito, juízes municipais, juízes de paz
e promotores públicos, de um lado, e (ii) os chefes, delegados e subdelegados de
polícia 85 , de outro. Essa luta política por redefinição de espaços seguia paralelamente
aos debates sobre a ampliação das garantias individuais.
O núcleo do conflito envolvia a profissionalização da magistratura e a ampliação de
garantias dos cidadãos perante a força policial. Assim, reforçava-se a presença do juiz de
direito como elemento que deveria assegurar as garantias dos cidadãos e os atores
policiais como um fator que diminuiria tais garantias. Os liberais defendiam a ampliação
dos poderes do juiz de direito, enquanto os conservadores temiam essa ampliação, pois
isso poderia significar diminuição do controle do governo sobre as decisões.

§ 8.º Não é vedado ao estrangeiro requerer para si ordem de habeas-corpus, nos casos em em que este tem lugar”
(Lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871).
83
Ao analisar o Poder Judicial na crise da sociedade escravista, Andrei Koerner defende a tese de que a Reforma
Judiciária de 1871 teria constituído “uma determinada política judiciária, cuja importância aparece quando a
consideramos como um aspecto complementar do processo de transição gradual da escravidão ao trabalho libre”
(Koerner 1998, 96-97).
84
Poder Central e Poder Local - No que se refere à disputa entre poder central e poder local, os jogos de poder
estabeleceram-se entre (i) juízes de paz, (ii) juízes municipais, (iii) juízes de direito, (iv) desembargadores da Relação e
(v) ministros do Supremo Tribunal de Justiça. O tema é o mesmo que circunscreve boa parte do debate político e
institucional do Império: as disputas entre um modelo centralizado e um modelo descentralizado de aparato estatal. A
medida do embate é a quantidade de poder atribuído às forças locais (juízes de paz ou juízes municipais) ou aos juízes
de direito e tribunais superiores.
A redistribuição das competências recebeu diferentes matizes entre a jurisdição cível e a jurisdição criminal. Enquanto
na jurisdição cível foi ampliada a atuação dos juízes de direito, em especial, (a) nos grandes centros e (b) para as
causas cujo valor ultrapassasse 500$000; na jurisdição criminal fortaleceu-se o papel dos juízes municipais e juízes de
paz.
85
“Art. 10. As atribuições de Chefe, Delegados e Subdelegados de polícia subsistem com as seguintes reduções: 1.º A
da formação da culpa e pronúncia dos crimes comuns. 2.º A do julgamento dos crimes do art. 12 § 7.º do código do
processo criminal, e do julgamento das infrações dos termos de segurança e de bem viver.
Art. 11. Compete-lhes, porém: 1.º Preparar os processos dos crimes do art. 12 § 7 do citado código, procedendo exofficio quanto aos crimes policiais. 2.º Proceder ao inquérito policial e a todas as diligências para o descobrimento dos
fatos criminosos e suas circunstâncias, inclusive o corpo de delito. § 3.º Conceder fiança provisória.
Art. 12. Permanece salva ao Chefe de Polícia a faculdade de proceder a formação da culpa, e pronuciar no caso do art.
60 do regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, com recurso necessário para o Presidente da Relação do distrito,
na Corte e nas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e
Maranhão; e nas outras, para os Juízes de Direito das respectivas capitais, enquanto não se facilitarem as
comunicações com as sedes das Relações” (Decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871).
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As tonalidades desse discurso podem sem percebidas na análise realizada por
Antônio Carneiro da Rocha 86 (1842-1925):
Como medida de grande alcance político e protetora da liberdade individual, o
país há muito que trabalhava pela incompatibilidade entre a polícia e a justiça; foi
agora atendido, porém de um modo incompleto. O governo, na lei que fez votar
pelas câmaras, aceitou o princípio salutar e garantidor da separação da polícia e
da justiça; mas não fazendo, como já dissemos, senão reformas tímidas e
defeituosas, consagrou aquele princípio, mutilando-o em suas aplicações (Rocha
1873, 178-179).

A reforma de 1871 fixou o valor máximo e mínimo para as fianças em razão das
penas, atribuindo às autoridades judiciais o poder de arbitrar esse valor. Tal medida
visava impedir que a polícia pudesse manter os acusados de crimes afiançáveis presos.
Fazia parte da agenda Liberal, pois permitia a ampliação do poder dos juízes de direito
em detrimento das arbitrariedades policiais. No entanto, a reforma manteve a
possibilidade de prisões ilegais, pois poderia realizar-se independentemente de ordem
escrita da autoridade judicial, permanecendo o poder da polícia de decretar prisão
preventiva sem mandado nos crimes inafiançáveis (Koerner 1998, 108).
O instituto que melhor representou a derrota 87 do projeto Liberal na Reforma de
1871 foi o inquérito policial. Criado pelo Decreto de novembro de 1871, o inquérito definiu
a manutenção da iniciativa de ação da polícia na instrução criminal, sem que para isso
fosse necessária a intervenção judicial. Desse modo, consolidava-se uma separação
entre Justiça e Polícia em termos bastante diferentes daqueles propostos pelos liberais,
duplicando o processo de formação da culpa e afastando do controle judicial a legalidade
dos procedimentos policiais (Koerner 1998, 105).
Desse modo, a criação do inquérito policial foi recebida por boa parte dos juristas
oitocentistas como uma ampliação da força da Polícia, o que significaria a redução das
garantias individuais. Nesse sentido são as críticas de Carneiro da Rocha:
O inquérito policial é uma pura criação do regulamento de 22 de Novembro do
ano passado, elaborado para a execução da lei da nova reforma judiciária. Pelas
novas leis do processo criminal já as diversas autoridades policiais tinham a
faculdade de proceder a certas diligências anteriores à formação da culpa e
conducentes ao descobrimento do fato delituoso e de seu agente; faculdade essa
86

“Foi ministro da Marinha, de 6 de maio a 3 de julho de 1882, ministro dos Transportes de 6 de junho de 1884 a 6 de
maio de 1885, e ministro da Agricultura, de 6 de junho de 1884 a 6 de maio de 1885. Também foi senador e prefeito de
Salvador, de janeiro de 1908 a fevereiro de 1912, além de fundador do Instituto dos Advogados da Bahia, e seu primeiro
presidente” (Instituto dos Advogados da Bahia).
87
“Se considerou incompatíveis os cargos de Juiz Municipal e de Substituto com o de qualquer autoridade policial, não
proibiu expressamente que os Juízes de Paz pudessem exercer cargos policiais; e mais, preservou aos Chefes de
Polícia a atribuição de formar culpa e pronunciar nos casos do art. 60 do regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842,
isto é, conservou autoridades policiais com faculdade de julgar [...] a conservação da faculdade de poder o Chefe de
Polícia ser mandado para qualquer localidade formar processos a pretexto de comprometimento da segurança e
tranqüilidade pública e de cometimentos de crimes graves, etc., além de ser altamente contraria aos princípios
expostos, é gravemente arbitrária e ameaçadora” (Rocha 1873, 178-179).
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incluída nas atribuições da polícia judiciária criminal, que competia às mesmas
autoridades. Mas tais diligências eram muito diversas do inquérito policial, o
qual, compreendendo algumas daquelas diligências, todavia abrange outras que
constituem um processo complicado e indispensavelmente moroso. Quiseramos
que as autoridades policiais tivessem competência para exercer certos atos que
levassem ao rastreamento dos crimes, mas que essa competência fosse
exercida sem forma de juízo, como que administrativamente, e não um cortejo
de fórmulas e exigências que constituem o inquérito policial. O inquérito policial
como está organizado é um novo processo de instrução, incumbido às
autoridades policiais, quase igual ao processo de formação da culpa, que
possuímos. Ora, um processo com tal organização não se pode querer que
autoridades policiais o possam formar, quando pela lei e mesmo pelo
regulamento aquelas autoridades foram despojadas das atribuições de
formarem culpa (Rocha 1873, 212-213) 88 .

Vicente Alves de Paula Pessoa (1828-1889) também criticou o papel do inquérito
policial como instrumento de fortalecimento da Polícia:
O pior de tudo, porém, é o inquérito policial, a espada erguida sobre a cabeça do
cidadão, que deu funções, por ventura tão temíveis, quanto às anteriores, aos
agentes policiais, sendo que a sua inutilidade, é demonstrada pela prática,
sobressaindo tão somente o que há de funesto à justiça e à moralidade, levandose o escândalo ao ponto de se proceder às ocultas os inquéritos, sem admitir-se
às pessoas interessadas, cuja assistência se reclamou, como já sucedeu em
certo tempo da Província do Ceará, como se o nosso sistema não fosse de
publicidade, tanto mais, quando se trata da causa de um réu, que deve ser
cercado das maiores garantias – facultando-se à defesa, do modo o mais
generoso, sem nunca ser tolhida. E tanto mais perigo há de encarregar-se de um
tal trabalho aos agentes policiais, quando eles são dados a abusar, geralmente
animados como são pelas influências políticas senão pelos próprios Presidentes
de Província. E é assim que nesta Província, houve um Delegado, que nos
primeiros meses de 1873, levou o seu arrojo até o extremo de cercar a casa do
Juiz de Direito para tirar de lá o escrivão, que a ela se refugiara às carreiras,
88

“Se a lei da reforma restringiu o procedimento ex-officio somente a cinco casos, para destarte arrancar das mãos de
autoridades partidárias essa arma poderosa, que com tanta galhardia vibravam, de formarem processo por si e
independentemente da iniciativa da Promotoria Pública, que pelo seu caráter devia ser quem se apresentasse
vingando as ofensas feitas à lei e aos direitos da comunhão política; como é que a despeito de uma tal medida se cria o
inquérito policial, que, se não é o procedimento ex-officio, é a faculdade de formar um processo anterior e
preparatório, no qual muitas vezes irá somente o capricho da autoridade? Dir-se-á que as autoridades policiais não
poderão muito fazer em proveito de suas paixões, porque esse seu trabalho tem de passar por mãos de outras
autoridades, que poderão não ser com elas solidárias. É exato que feitas as diligências que constituem o inquérito
policial, as autoridades policiais, nas comarcas gerais, remetê-las-ão aos Juízes Municipais, e nas comarcas especiais
aos Juízes de Direito, que delas tomarão conhecimento, e depois as transmitirão ao Promotor Público; mas desde que
aquelas autoridades não puderem, como não podem (ao menos não está autorizado pelo regulamento), retificar o
inquérito, hão de aceitá-lo como ele for apresentado, trabalho do capricho da autoridade policial, e portanto nenhuma
garantia provém da intervenção dessas outras autoridades judiciárias, que, decidindo pelo provado, nada podendo
inovar, devem tirar as suas conclusões e formar juízo das premissas que lhes forem oferecidas pelo inquérito. Só na
formação da culpa é que a autoridade competente poderá verificar a improcedência da acusação e do inquérito,
porque só aí é que pode reproduzir o processo, mas isto depois de grandes vexações e quando, talvez, já esteja o
acusado preso, pois pelo regulamento se pode pender até antes de quaisquer diligências do inquérito” (Rocha 1873,
212-213).
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ameaçado de prisão, pelo simples fato de ter ido intimar uma ordem de habeascorpus a favor de um homem recrutado com 8 filhos. E um agente desses, o que
não faria em um inquérito, dominado pelas paixões senão furor, que excluem
toda calma e justiça? (Pessoa 1880, 422-423).

No entanto, embora a Reforma de 1871 tenha sido criticada por não estabelecer um
controle judicial efetivo sobre a legalidade da atividade policial, se comparada à Reforma
de 1841, retirou algumas atribuições da Polícia. Trata-se da competência para julgar as
infrações dos termos de bem-viver, as posturas municipais e os crimes policiais. No
entanto, não transferiu tais julgamentos para a competência dos juízes de direito, mas
aos juízes de paz (termos de segurança e bem-viver e posturas municipais) e aos juízes
municipais (crimes policiais).
4 As omissões da Reforma de 1871 e a nova pauta do debate
Os efeitos da Reforma Judiciária de 1871 foram muito além das mudanças
institucionais imediatas. Algumas das propostas apresentadas no decorrer dos debates
que não constaram da nova legislação permaneceram no imaginário dos políticos e
juristas. Desse modo, mais do que apenas um momento de reforma da estrutura
judiciária, a Reforma de 1871 marcou mudanças significativas na pauta do debate sobre
a transformação institucional do Império.
Nabuco de Araújo, que havia sido um dos principais personagens do debate que
antecedera a Reforma, também foi um de seus principais críticos. Sustentava que:
[...] o projeto nada contém sobre o noviciado, habilitação, nomeação e promoção
dos magistrados, esquece as incompatibilidades absolutas da magistratura;
prescinde de uma das maiores necessidades da administração da justiça, isto é,
da supressão da anomalia que consiste em poderem os tribunais revisores
decidir, em matéria de direito, o contrário do que decide o Supremo Tribunal de
Justiça, invertida assim a hierarquia judiciária, e provindo daí a incoerência da
jurisprudência, a incerteza dos direitos do cidadão, e a fraqueza do império da
lei, aplicada por modo vário e contraditório. Essa anomalia cessará desde que o
Supremo Tribunal conhecer definitivamente da nulidade do processo e da
nulidade da sentença; obrigada a Relação revisora a conformar-se com o
Supremo Tribunal de Justiça sobre o ponto de direito por ele julgado, e obrigado
o mesmo Tribunal, na apreciação das nulidades, a reconhecer os fatos tais quais
foram estabelecidos pelos tribunais ordinários” (Nabuco 1997, 869).

Nabuco protestava por uma reorganização do Supremo Tribunal de Justiça, bem
como pela criação de relações ou seções de relações em todas as províncias. Nesse
ponto, a crítica estava relacionada ao fato de que, após concedida a revista, a Relação
revisora poderia julgar a questão sem ficar adstrita ao julgamento do Supremo Tribunal,
julgando novamente e com plena jurisdição. Desse modo, identificava-se no sistema de
revista um problema que se caracterizava pela descentralização jurisprudencial
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resultante da inversão hierárquica dos tribunais 89 . O Estadista do Império 90 também se
preocupava com a carreira da magistratura e rejeitava a organização especial das sedes
de Relações e os substitutos excepcionais dos juízes de direito criados pelo projeto.
Foi nítido no debate sobre a organização do Judiciário o permanente
descontentamento, entre os juristas e políticos-bacharéis, com a “inversão de
hierarquias” entre o Supremo Tribunal e as Relações. As lamentações de Nabuco de
Araújo podem ser percebidas anos após a Reforma de 1871. Olegário Herculano
d´Aquino e Castro (1828-1906), desembargador da Relação da Corte, editor da Revista O
Direito, o principal periódico jurídico da época e principal meio de divulgação das
decisões dos tribunais do país, e, mais tarde, com a instauração da República, Ministro
do Supremo Tribunal Federal afirmaria, em 1877, que:
A organização defeituosa do nosso Supremo Tribunal de Justiça, majestosa
cúpula, na frase dos publicistas, que coroa o monumento do poder judicial, é um
dos pontos importantes da administração da justiça que demandam pronta e
bem pensada reforma, para que não prossiga a anomalia de ser o voto eminente
e autorizado do primeiro tribunal de justiça do Império contrariado e anulado,
quer na parte relativa ao merecimento da causa, quer na que só se refere às
fórmulas do processo, pelo ulterior julgamento do tribunal revisor [...].
Resulta daí [...], inversão de hierarquia, desordem na jurisprudência, que não
pode mais existir onde não há uniformidade, e uma 3ª instância de fato, que não
existe por direito (Castro 1877, 1-2).

Ao comentar a reforma, Antônio Carneiro da Rocha também apresentou uma
versão pouco otimista a respeito das mudanças adotadas:
A organização do poder judicial, tão sabiamente delineada pela Constituição do
Império, foi deturpada pela lei de 3 de Dezembro de 1841 e leis posteriores, que,
a pretexto de perigo das instituições, sufocação de revoluções e
restabelecimento da ordem, armaram em excesso a autoridade contra as
liberdades públicas; mas quando pensava-se que, passado o perigo da suposta
necessidade da reação, as garantias conferidas pela carta constitucional iriam
ser restauradas, quase que permanece o status quo. A magistratura, depois das
leis compressoras, ressentia-se de falta de independência e de perpetuidade,
não eram garantidas a segunda instância coletiva e a primeira vitalícia que a lei
89

As lamentações de Nabuco de Araújo podem ser percebidas anos após a Reforma de 1871. Olegário Herculano
d´Aquino e Castro (Desembargador da Relação da Corte, editor da Revista O Direito - o principal periódico jurídico da
época e principal meio de divulgação das decisões dos tribunais do país - e mais tarde, com a instauração da
República, Ministro do Supremo Tribunal Federal), ao comentar, em 1877, o art. 1º, do decreto de 17 de fevereiro de
1838, afirmou que: “A organização defeituosa do nosso Supremo Tribunal de Justiça, majestosa cúpula, na frase dos
publicistas, que coroa o monumento do poder judicial, é um dos pontos importantes da administração da justiça que
demandam pronta e bem pensada reforma, para que não prossiga a anomalia de ser o voto eminente e autorizado do
primeiro tribunal de justiça do Império contrariado e anulado, quer na parte relativa ao merecimento da causa, quer
na que só se refere às fórmulas do processo, pelo ulterior julgamento do tribunal revisor”89 (Castro 1877, 1). “Resulta
daí [...], inversão de hierarquia, desordem na jurisprudência, que não pode mais existir onde não há uniformidade, e
uma 3ª instância de fato, que não existe por direito”89 (Castro 1877, 2).
90
A biografia de Nabuco de Araújo foi escrita por seu filho Joaquim Nabuco e publicada sob o título de Um Estadista do
Império.
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fundamental criou. A liberdade do cidadão estava à mercê dos caprichos do
governo e exposta à prepotência da polícia pelas peias opostas à instituição do
habeas-corpus, pelas dificuldades da prestação da fiança, pela competência de
certas autoridades para formarem processos, pela prisão arbitrária e pela
dependência do júri. A polícia não se achava separada da justiça; de modo que a
autoridade que prendia era a mesma que julgava. A legislação criminal e a do
processo ressentiam-se de muitas faltas e obscuridades. A justiça não era
convenientemente distribuída; não havia uniformidade na concessão dos
recursos. E quanto ao cível: além da falta de um código civil, notavam os
jurisconsultos e tribunais uma confusão nas leis do processo e uma Babel na
jurisprudência. Pois bem; todas essas necessidades eram sentidas, todas essas
omissões e defeitos conhecidos; mas, com pezar o dizemos, a reforma judiciária
votada não deu remédio a todos estes males, as dificuldades prosseguem, e
algum benefício que foi concedido está aquém das pretensões (Rocha 1873, 169170).

Desse modo, percebe-se a partir da década de 1870 um acelerado crescimento no
grau de incômodo com a organização judiciária e com o desenho institucional do país. O
projeto liberal não foi contemplado pela reforma, em grande parte capturada pelo
discurso Conservador. O ano de 1871 parece ter sido o ano das reformas incompletas.
Eram os anéis que se iam para que os dedos fossem preservados. Assim como a lei do
ventre livre havia sido insuficiente para o projeto abolicionista, a reforma judiciária não
consolidou a profissionalização da magistratura.
5 A interpretação das leis e os assentos da Casa de Suplicação
Algumas tentativas de se alterar esse quadro foram feitas. Em 1875, o Supremo Tribunal
de Justiça foi autorizado a tomar assentos, que teriam força de lei na inteligência das
leis civis, comerciais e criminais, quando em sua execução existissem dúvidas causadas
por julgamentos divergentes do mesmo tribunal, das relações e dos juízes (art. 2º, do
decreto 6.142, de 10/3/1876). Os assentos fixavam a interpretação da lei “a inteligência
assim dada ao texto da lei é aquela que há de prevalecer em todos os casos de aplicação
futura da mesma lei, diante de todos os outros tribunais e juízes do país” (Roure 1979, 89).
O Decreto legislativo n. 2.684 de 23 de outubro de 1875 determinou que Supremo
Tribunal de Justiça tomasse os assentos, nos mesmos termos em que eram tomados na
Casa de Suplicação 91 de Lisboa (posteriormente também criada no Rio de Janeiro). Seria
91

A Casa da Suplicação e seus assentos interpretativos serão temas recorrentes no debate oitocentista. Assim, o
objetivo dessa breve análise é apresentar, ainda que muito superficialmente, o que foram essa instituição do Antigo
Regime português, também transplantada para o Brasil Colônia.
O problema da interpretação da lei com sentido universalmente vinculativo para o futuro foi disciplinado, em Portugal,
pelo Alvará de 10 de dezembro de 1518. Os seus dispositivos seriam incluídos posteriormente nas Ordenações
Manuelinas (Liv. V, tit. 58, §1º) e nas Ordenações Filipinas (Liv. I, tit. 5, §5º). A partir desses dispositivos definiu-se que
as dúvidas dos desembargadores da Casa de Suplicação sobre o entendimento da lei deveriam ser conduzidas ao
regedor daquele tribunal. Caberia ao regedor convocar os desembargadores (o regedor escolheria quais
desembargadores seriam convocados) para com eles fixar a interpretação mais adequada. Caso subsistissem
dificuldades interpretativas, o regedor poderia submeter a dúvida à resolução real. As soluções tomadas seriam
registradas no Livro dos Assentos, transformando-se em precedentes.
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uma tentativa de recuperar o modelo de interpretação que havia sido utilizado durante o
período colonial e interrompido com a independência. O decreto n. 6142 de 10 de março
de 1876 (O Direito, 1876, vol. 9, 726) regulava o modo como deveriam ser tomados os
assentos do Supremo Tribunal de Justiça. Estabelecia o art. 1º, do regulamento de 1876:
Os assentos tomados na Casa da Suplicação de Lisboa, depois da criação da do
Rio de Janeiro até a época de Independência, à exceção dos derrogados pela
legislação posterior, terão força de lei em todo o Império.

O art. 2º fixava as competências e as matérias que seriam objeto dos assentos:
Ao Supremo Tribunal de Justiça compete tomar assentos para inteligência das
leis civis, comerciais, e criminais, quando na execução, delas ocorrerem dúvidas
manifestadas por julgamentos divergentes do mesmo tribunal, das Relações e
dos juízes de primeira instância, nas causas de sua alçada.

A regulamentação fixada pelo decreto definia, ao longo de seus 12 artigos, pontos
bastante específicos. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça não exerceu essa
função até o final do Império.
Um artigo de Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883) publicado na revista O Direito
em 1876 questionou o decreto de 1875:
[...] recentemente aproveitou-se do Decreto de 23 de Outubro de 1875, já
regulado pelo de 10 de Março de 1876, a instituição dos Assentos Interpretativos;
como se o Supremo Tribunal de Justiça correspondesse à velha Casa da
Suplicação, como se a interpretação autêntica das leis fosse da competência do
Poder Judiciário, como se o Poder Legislativo pudesse delegar uma de suas
constitucionais atribuições!! Alue-se dia por dia o majestoso edifício da
Constituição do Império! Retrogradamos em conhecimentos jurídicos! É verdade,
mas não será o mal sem remédio. (O Direito, 1876, vol. 10, 390).

A Casa da Suplicação era um tribunal de apelação, possuindo uma posição superior aos demais tribunais. Inicialmente
era a Corte para a comitiva real, sendo originalmente agregada à Casa do Cívil da qual se separou em 1392. Após essa
cisão, a Casa da Suplicação acompanhava o rei, de modo que se reunia geralmente nas províncias de Alentejo e
Extremadura, bem como na cidade de Lisboa. Os processos criminais originados fora da Província de Extremadura e
fossem suscetíveis à apelação, eram ouvidos pela Casa da Suplicação. O mesmo ocorria com as causas cíveis que
ultrapassassem a competência da Casa do Cível. As apelações das decisões judiciais das colônias também eram
levados àquele tribunal. Os procedimentos e a organização interna da Casa da Suplicação eram seguidos pelos outros
tribunais do Império português. Como tribunal da corte real, a Suplicação mantinha dois magistrados, os
corregedores da corte, para julgar os processos dos cortesãos e da comitiva real.
A Casa da Suplicação, apesar de não ser considerada como parte da máquina administrativa da Colônia, exerceu uma
certa influência no Brasil. Stuart Schwartz afirma que sua estrutura serviu de modelo para os tribunais brasileiros
posteriores e, sendo um tribunal de apelação, analisou algumas causas provenientes das colônias. Desse modo,
algumas decisões importantes para a vida dos habitantes da Colônia foram tomadas pelas câmaras da Casa da
Suplicação (Schwartz 1979, 8-9).
Com a independência brasileira, a estrutura judiciária e administrativa brasileira foi reestruturada, de tal modo que a
Casa da Suplicação foi abolida. Surgia, então, um novo modelo, em que a instância mais alta do Poder Judiciário seria
o Supremo Tribunal de Justiça, que, no entanto, não seria responsável pela decisão final sobre os processos que lhe
eram endereçados. Essa decisão caberia, como já foi analisado, às Relações revisoras.
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A argumentação do civilista baseou-se na defesa da Carta de 1824 e do modelo de
Judiciário proposto para o Império brasileiro. Eram argumentos de conservação do
sistema proferidos por um dos mais “festejados” juristas brasileiros. Era a força da
tradição (Carvalho 2005, 112-119) que se expressava pela manutenção de um sistema
que circunscrevia o Judiciário nos limites da interpretação literal e o Supremo Tribunal
de Justiça nos limites do controle formal da legalidade. Essas forças sairiam
vencedoras, pelo menos enquanto o arranjo institucional definido pela Carta de 1824
estivesse em vigor.
Algumas mudanças, entretanto, ocorreriam na década seguinte, com a ampliação
das funções eleitorais dos juízes estabelecida pela Lei Saraiva de 1881.
6 Reforma Eleitoral de 1881
A reforma eleitoral de 1881, conhecida como Lei Saraiva (Decreto 3.029 de 9 de janeiro
de 1881), foi a mais significativa das mudanças do sistema de escolha dos
representantes políticos brasileiros durante o período imperial. Embora, desde 1841, os
juízes direito já tivessem funções eleitorais, é só com a Lei Saraiva que as juntas de
qualificação deixavam de existir e o alistamento dos candidatos passava a ser de
responsabilidade exclusiva dos juízes de direito. A paróquia, até então, unidade territorial
fundamental da vida eleitoral (Nicolau 2007, 14), era substituída pelo fórum. Além disso,
abolia-se o voto indireto e o alistamento, antes realizado ex officio pela junta, passava a
ser feito a partir de solicitação do próprio eleitor. Assim, ao mesmo tempo em que se
institucionalizava um modelo de escolha, ao menos em tese, mais participativo, definiase o juiz de direito como principal agente de legitimação do processo eleitoral.
A principal questão referente à matéria eleitoral que alcançou as Relações nos
primeiros anos subseqüentes à Reforma Eleitoral foi o alistamento. No ano de 1881,
quase todos os recursos eleitorais que chegaram às Relações foram relativos a esse
tema, seja em função de dúvidas sobre o domicílio do eleitor, seja por conta da
comprovação de renda (art. 8, § 2o, da Lei Saraiva) ou por perda de direitos políticos
decorrente de pronuncia ou condenação criminal.
Apenas para ilustrar essa preponderância da matéria do alistamento na pauta
judicial desse ano, transcrevo trechos da decisão do Juiz de direito de Campo-Maior,
Samuel F. De Souza Uchoa, posteriormente confirmada pela Relação do Maranhão,
acerca das condições para que a autoridade policial possa ser eleitor independente da
“prova de renda”. De acordo com a decisão:
O suplicante não pode ser eleitor, porque em vista da disposição expressa do art.
58 das instruções anexas do decreto n. 7.981 de 29 de janeiro do corrente ano, os
delegados e subdelegados que por esta qualidade estão no caso de serem
eleitores, independentemente de prova de renda, são unicamente aqueles, que
por ocasião da promulgação das mesmas instruções, já tivessem, como efetivos,
solicitado seus títulos, prestando juramento, exercido os cargos.
As palavras que tenham solicitado seus títulos, etc., empregadas no citado art.
58 arredam qualquer dúvida que poderiam despertar isoladamente as
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disposições do art. 4°, n. 3 da lei n. 3.029 de 9 de janeiro e art. 56 n. 3 das
preditas instruções.
Pela própria construção textual do art. 58 não deve ter lugar a interpretação
porque a lei é clara, e precisa – quando verba sunt clara num admittur mentis
interpretatio (...).
O suplicante foi nomeado subdelegado de policia do 2° distrito do termo de
Campo-Maior em 17 de março último, conforme sua participação oficial a este
juízo, juramentou-se perante o delegado de policia daquele termo em 23 do
mesmo mês, em cuja data também entrou em exercício, e por conseguinte 5
dias antes de começar o alistamento eleitoral, nesta província.
[...].
A nomeação do requerente para autoridade policial foi indubitavelmente
solicitada muito de cálculo para abrigá-lo a uma das exceções legais, visto como
não poderia por outro meio ser eleitor, por não ter a renda exigida para como tal
ser alistado.
No mês de março último designado para o alistamento eleitoral, nesta província,
foram nomeadas para esta comarca 5 autoridades policiais, não tendo nenhum
dos indivíduos nomeados a renda legal para serem eleitores, como se
comprovou, e alguns nem idade tinham para serem alistados, o que bem mostra
que seus nomes foram indicados somente para se aumentar o eleitorado.
Guardando meu posto, e respeitando as recomendações do Governo Imperial,
não consenti que nessa comarca vingasse o manejo político de se prepararem
eleitores de ocasião, como seria o peticionário se lhe fosse reconhecida a
idoneidade eleitoral.
Se produzisse efeito semelhante abuso, o resultado seria que os cargos policiais
serão confiados a pessoas pouco consideradas, somente para fins eleitorais com
grave prejuízo da causa pública.
Em vista do exposto, julgo o peticionário Ulysses José de Oliveira carecedor do
direito de ser reconhecido eleitor, e julgo, portanto, improcedente o seu pedido.
Vila da União, 6 de julho de 1881. – Samuel F. De Souza Uchôa (Revista O Direito
393-395, 1882, vol. 27).

A partir de 1882, embora as questões relativas ao alistamento eleitoral
continuassem freqüentes, passaram a dividir espaço com outras questões, tais como as
incompatibilidades (art. 11 da Lei Saraiva, Lei 3.029/1881), a apuração do quociente
eleitoral, as impugnações de candidaturas e de mandatos.
Também como ilustração da análise judicial sobre essas matérias, menciono dois
acórdãos da Relação de Ouro Preto sobre a impugnação de candidaturas e de mandatos
de vereadores. Os dois acórdãos são de 1886.
O primeiro deles é proveniente da paróquia da Cidade de Paraíso. Eis a ementa
desse acórdão:
Para que seja tomado em separado o voto do eleitor que exibe título, preciso é
que se realize alguma das três hipóteses do art. 141 do Reg. n. 8.213.
Neste caso o título deve ficar em poder da mesa para ser remetido ao poder
verificador.
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Influindo a decisão da mesa sobre o resultado da eleição, é nula a apuração e
deve-se proceder a nova (Revista O Direito 1987, p. 265, vol. 42).

O segundo adveio da Comarca de Belém e recebeu a seguinte ementa:
Não se conhece da reclamação sobre a nulidade da eleição de vereadores
quando interposta intempestivamente.
Nula é a eleição de juízes de paz quando dos autos se vê prova de fraude.
Justificação em matéria eleitoral é sem valor probante (Revista O Direito 1987, p.
268, vol. 42).

O modelo processual brasileiro, no entanto, restringia, na maioria das vezes, essa
atuação judicial aos juízes de direito e aos tribunais de relação, os novos loci de controle
da validade do processo eleitoral. Desse modo, em uma análise empírica do que chegou
ao Supremo, a partir de 1881, constatei muito poucas revistas decorrentes de litígios
envolvendo matéria eleitoral. Atribuo a isso o fato de que o sistema brasileiro de Cour de
Cassation, cujo principal instrumento de centralização e uniformização judicial
(nomofilaquia – função nomofilácica) era o Supremo Tribunal de Justiça 92 , estava
fundado em bases que visavam proteger acima de tudo as formas do processo judicial. O
principal recurso destinado àquele órgão era a Revista e seu objetivo era garantir a
validade das formas processuais 93 por meio da nulidade manifesta e da injustiça
notória 94 . Isso fazia com que o controle da validade do processo eleitoral ficasse, em
92

As funções deste órgão estavam prescritas pelo artigo 164 da Carta de 1824. A sua principal função era julgar

recursos de revista, nos casos de nulidade manifesta e injustiça notória, das sentenças proferidas em última instância.

Suas demais funções seriam: examinar os delitos cometidos por seus ministros, pelos desembargadores das

Relações, funcionários do corpo diplomático e presidentes de província; ainda em sua esfera de competência estavam
as decisões sobre os conflitos de jurisdição entre as Relações. Os outros conflitos de jurisdição estavam submetidos

ao Conselho de Estado. A partir de 1851, os julgamentos dos bispos e arcebispos foram adicionados a sua jurisdição
(Lopes 2000, 329). Além dessas funções também seriam submetidas ao Supremo Tribunal as questões relacionadas à
organização interna do Poder Judiciário, como as reclamações de antiguidade.
93
A revista enquanto recurso de cassação não deliberava sobre o mérito do conflito e sim sobre a “injustiça da
decisão, entendida como negativa de vigência de texto expresso de lei” (Lopes 2000, 376). Assim, os casos que
admitiam a revista eram especificamente aqueles em que restasse demonstrada ou a nulidade manifesta, relativa ao
plano processual, ou a injustiça notória, referente à violação da “tese da lei” no julgado.
94
De acordo com a lei orgânica de 1828, a revista poderia ser realizada somente nos casos de injustiça notória do
julgamento ou nos de nulidade manifesta do processo. Justificava-se a revista como meio de preservar a interpretação
legal unívoca no plano das decisões judiciais. Desse modo, não se tratava de controle de constitucionalidade, ou de
revisão judicial (judicial review), mas sim de simples cassação de uma decisão que não atendesse precisamente ao
texto legal.
O Decreto de 20 de dezembro de 1830, do Ministério dos Negócios da Justiça, em seu art. 8º, definiu que os casos de
“manifesta nulidade ou injustiça notória só se julgarão verificados nos precisos termos da carta de lei de 3 de
novembro de 1768, §§2º e 3º”. O §2º estabelecia que: “para que em um ponto tão importante, que dele depende a
tranqüilidade pública, hajam certas e infalíveis regras, que qualifiquem e fixem as sobreditas manifesta nulidade e
notória injustiça, que hão de servir de fundamento aos recursos revisórios; mando que estas somente se possam
julgar tais, nos casos literalmente expressos nos dois preâmbulos das Ordenações do liv.3, tits. 75 e 95”.
Pimenta Bueno examinou os preâmbulos das Ordenações, concluindo que o processo seria nulo: (i) nos casos de falta
de citação legítima ou incompetência, (ii) nos casos em que a sentença fosse proferida contra outra passada em
julgado, (iii) ou tivesse ocorrido mediante peita ou suborno, (iv) ou fosse fundada em falsa prova ou proferida por
número ilegítimo de juízes. Já a sentença seria nula quando fosse proferida contra direito expresso, ou seja, quando
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geral, restrito ao plano regional dos Tribunais da Relação, não sendo alçado ao órgão
responsável pela uniformização nacional das decisões judiciais.
7 Regulação Econômica e Conflitos de Atribuição
A temática da regulação econômica é provavelmente a mais complexa na redefinição do
papel do Judiciário nesse período de crise do Império. Nessa área havia um denso
pluralismo jurídico, que abrangia tanto a grande diversidade de fontes normativas, como
um grande número de órgãos decisórios. No entanto, ao mesmo tempo em que as
forças que sustentavam o regime monárquico apresentavam sinais de fragilidade,
mostrava-se cada vez mais importante a elaboração de um arranjo institucional estável.
A modernização da infra-estrutura do país, ou “melhoramentos materiais” (Mello
1999, 191), com a implantação do telégrafo, o desenvolvimento de companhias de
navegação, a construção de estradas de ferro 95 e a expansão do fornecimento de
iluminação a gás, exigiam a intensificação das relações de parceria entre a
Administração e o capital privado, seja ele nacional ou estrangeiro.
De acordo com Evaldo Cabral de Mello:
Durante o Segundo Reinado, os caminhos de ferro constituíram a forma
predominante, quase exclusiva, que tomaram os investimentos públicos de
caráter reprodutivo.
[...].
violasse o preceito da lei (sua tese geral). O §3º disciplinava que: “porque sobre os termos em que as sentenças se
devem julgar notoriamente injustas pelo princípio de serem proferidas contra direito expresso, há também diversas
opiniões que têm constituído perplexidade no direito das partes e contrariedade nas decisões das revistas; determino
que o direito expresso de que se trata nas referidas leis deve ser o direito pátrio, e não as leis imperiais ou direito civil,
de que resultaria a mesma perplexidade”.
Em 25 de novembro de 1850 foi decretado o Regulamento 737, por meio do qual o processo civil foi sistematizado.
Esse regulamento tratava, em sua Parte III, dos recursos, das nulidades do processo e da sentença, e do recurso de
revista. A nulidade manifesta era definida pelo artigo 680, do Regulamento 737, de acordo com o qual, a sentença seria
nula caso fosse proveniente de juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado; caso fosse proferida contra
disposição expressa de lei (não havia confusão entre ilegalidade dos motivos e ilegalidade do dispositivo), baseada em
instrumento falso; ou tivesse sido analisada por processo nulo (ausência de citação, sobre coisa julgada ou sem o voto
de um juiz que obrigatoriamente devesse votar). Pimenta Bueno caracterizou a nulidade manifesta como a nulidade
conseqüente da violação da lei em relação ao processo. Para o jurista, como a anulação de um processo sempre
causaria prejuízo, somente os casos que afetassem o interesse público seriam nulidades substanciais, tornando-se
nulidades absolutas e peremptórias. Também seriam nulidades absolutas e peremptórias aquelas expressas por
cominação positiva da lei. O que não deveria acontecer, entretanto, quando as nulidades em questão apenas
atingissem os interesses das partes. Desse modo, o Marquês de São Vicente, classificou as possibilidades de nulidade
manifesta em (i) nulidade do processo por incompetência ou defeitos de poder do juízo ou tribunal; (ii) nulidade do
processo por ilegitimidade das partes ou sua incapacidade para estar em juízo; (iii) nulidade do processo por
preterição de algum ato substancial ou da ordem essencial do juízo, ou de fórmula exigida pela lei; e (iv) violação da
lei, ou nulidade quanto ao ato da sentença considerada como ato do processo (Bueno 2002, 439 - 445).
95
De acordo com André Rebouças, “Durante o ano de 1886, esteve sempre em discussão, na imprensa e nas duas
casas do Parlamento, a miséria das estradas de ferro, construídas e geridas pelo Estado ou por ele garantidas. A
Imprensa Democrática atribuía esse tristíssimo fiasco à Advocacia Administrativa; [...] É preciso que expliquemos aos
vindouros o que significa esse neologismo – Advocacia Administrativa. Foi ele inventado por Buarque de Macedo,
quando ministro da Agricultura, para estigmatizar um famigerado político, que viveu e morreu traficando em todas as
estradas de ferro, em todas as empreitadas, em todas as especulações mercantis, inclusive em lojas de papel para
fornecimento às Secretarias de Estado!” (Rebouças 1887, 2).
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Quando em 1871 iniciou-se o grande surto ferroviário do ministério Rio Branco, o
Brasil dispunha de 820 quilômetros de ferrovias [...]. Em 1889, a rede ferroviária
já cobre, isto para nos atermos às linhas em tráfego, excluindo as que estavam
em vias de construção ou simplesmente projetadas, 8.930 quilômetros [...].
[...].
Graças ao sistema de garantia de juros, que foi o principalmente adotado na
construção da nossa rede ferroviária, o Governo imperial havia ocupado, e isto
desde os anos cinqüenta, a posição estratégica de intermediário entre o capital
estrangeiro e as províncias (Mello 1999, 191-192).

Para isso, contudo, seria necessário consolidar aparato institucional seguro,
confiável, minimamente previsível e suficientemente imparcial para adjudicar conflitos
oriundos dessas relações. Era tudo isso o que, de um modo geral, as instituições
brasileiras não demonstravam ser.
Essa instabilidade do desenho institucional pode ser uma das explicações para o
fato de que alguns dos contratos de concessão celebrados entre a Administração e as
companhias estrangeiras, como era o caso da Companhia Paulista de Estrada de Ferro
de Jundiaí a Campinas (Decreto 4.283 de 28 de novembro de 1869) 96 e da Companhia
Paulista de Vias Férreas e Fluviais (Decreto 9.753 de 6 de maio de 1887) 97 , passassem a
firmar cláusulas arbitrais que definissem que os conflitos surgidos entre os contratantes
seriam solucionados por um árbitro.
Pelo Decreto 7.959, de 19 de dezembro de 1880, foram uniformizados os termos
das concessões de estradas de ferro gerais do Império. A cláusula XXXV estabelecia que
“no caso de desacordo entre o Governo e a Companhia, sobre a inteligência das
presentes cláusulas, esta será decidida por árbitros nomeados [...]. Servirá de
desempatador a Seção do Império do Conselho de Estado”. Desse modo, embora se
admitisse a existência de mecanismos não estatais de adjudicação dos conflitos,
estabelecia-se o Conselho de Estado como instância decisória final.
O certo é que embora houvesse contratos celebrados que estabelecessem
cláusulas arbitrais, os mecanismos de adjudicação estatais continuaram sendo palco
dos litígios envolvendo as concessões estatais para companhias nacionais e
estrangeiras. A grande dificuldade, entretanto, era definir se esses conflitos seriam
solucionados pelo Contencioso Administrativo ou pelo Contencioso Judicial. Partindo-se
da premissa de que seriam questões de interesse geral, a tendência era de que o
processamento e o julgamento desses litígios fossem atribuídos ao Contencioso
Administrativo ou, mais especificamente, ao Conselho de Estado. No entanto, nos
últimos anos do Império essa compreensão, até então dominante da divisão de
atribuições entre as instituições imperiais, cedia ao discurso da necessidade de

96

Estatutos da Companhia Paulista, Contratos com o Governo Provincial e Concessões do Governo Geral, São Paulo,
Tipografia do Correio Paulistano, 1870, Relatório da Companhia Paulista n. 1. Acervo do Museu da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro em Jundiaí, São Paulo.
97
Anexo 9 ao Relatório 36 da Diretoria da Companhia Paulista para a sessão da Assembléia Geral de 25 de setembro
de 1887. Acervo do Museu da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Jundiaí, São Paulo.

Não citar/Please do not quote 93

Artigo DIREITO GV (Working Paper) 35

Andréa Slemian
José Reinaldo de Lima Lopes
Paulo Macedo Garcia Neto

independência do agente julgador. Essa autonomia decisória somente parecia possível
no Poder Judiciário.
Discussões envolvendo o conflito entre jurisdição administrativa e judiciária
começaram a aparecer no interior dos órgãos do Judiciário. Um caso envolvendo a
fazenda provincial do Amazonas e a companhia inglesa de navegação Amazon Royal Mail
Steam Ship Company (Revista O Direito, v. 24, 1881, 197-227) levantou o problema sobre
a categoria (contencioso administrativo ou contencioso judicial) em que os contratos de
prestação de serviço público entre entidades da administração pública e particulares
deveriam ser inseridos. De acordo com o juiz de Manaus, Francisco de Paula Lins dos
Guimarães Peixoto, “tudo quanto se prende aos contratos de obras ou serviços
celebrados com a administração é completamente estranho aos juízes e tribunais da
ordem judiciária, os quais não podem julgar as questões ocorrentes sem usurpação de
jurisdição administrativa, e tendo em vista o aviso da justiça n. 259 de 7 de janeiro de
1862” (Revista O Direito, v. 24, 1881, 204).
A Revista Cível 10.417/Rio de Janeiro-Porto Alegre, concedida pelo Supremo
Tribunal de Justiça, em 1886, ao engenheiro Manoel do Nascimento Alves Linhares
contra a Fazenda Nacional, examinou uma concessão de privilégio para a construção da
Estrada de Ferro de Camocin a Sobral, no Ceará, uma das estradas da seca, cujo início
de construção datava de 1878, ano da grande seca. O acórdão da revista recebeu a
seguinte ementa:
O concessionário de privilegio para a construção de uma estrada de ferro,
concedido por lei provincial, tem o direito de haver do governo geral, que a
declarou estrada geral para o serviço do Estado, a importância de qualquer
despesa que tenha feito, e o valor do privilegio do qual era proprietário.

No entanto, embora esse seja um exemplo de exercício de jurisdição sobre matéria
de interesse geral, os fundamentos da decisão utilizados pelos Ministros foram de
garantia do cumprimento do contrato. De acordo com o acórdão:
A portaria do Governo [...] julgando caduca e extinta a concessão feita ao
recorrente pelo indicado contrato e leis provinciais, achando-se em inteiro vigor
tal concessão, [...], declarando geral a estrada de ferro concedida ao recorrente,
não poderiam destruir o direito que tinha e tem o recorrente à referida estrada,
garantido já pelo mencionado contrato e leis provinciais respectivas, direito que
só por meio de desapropriação poderia ser dele privado o recorrente garantido
em toda sua plenitude pelo preceito constitucional (§ 2o, do art. 179, da Carta de
1824) (O Direito, 1886, Ano XIV, vol. 39, 487-494).

Outro caso paradigmático nesse redesenho institucional é a disputa envolvendo a
Ceará Gás Company Limited, empresa inglesa responsável pelo fornecimento de gás
para a iluminação pública, e o juiz de direito de Fortaleza, Joaquim Barbosa Lima. A
companhia queixou-se ao Conselho de Estado do juiz de direito de Fortaleza por
conceder mandados de manutenção do fornecimento de gás contra a Companhia em
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favor dos consumidores. O fornecimento havia sido suspenso para um número
considerável de residências em resposta ao não pagamento das taxas. Os consumidores
alegavam o aumento abusivo de preços. A questão foi decidida pela Resolução de 12 de
fevereiro de 1887 da Seção de Justiça do Conselho de Estado.
Os dois principais pareceres deste debate foram, de um lado, o do Conselheiro de
Estado João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, favorável à responsabilização do
magistrado, e, de outro, o de João Lustosa da Cunha Paranaguá, o Conselheiro Visconde
de Paranaguá 98 (1821-1912), contrário à mesma. O parecer de Sinimbu foi enfático em
determinar que a questão em pauta não era atribuição do Poder Judiciário, mas da
Administração Pública, já que se tratava de uma relação contratual (concessão de
serviço público) em que figuravam como partes a empresa inglesa e a Província do
Ceará, representada na figura de seu presidente, que teria realizado um ato de gestão.
Por outro lado, Visconde de Paranaguá, pautado na defesa pela independência entre os
poderes, argüiu contrariamente à intervenção do Conselho de Estado e do Imperador na
esfera de atuação do Poder Judiciário.
A contraposição desses dois argumentos permite perceber as divergências quanto
ao papel do Poder Judiciário no limiar do período republicano. Sinimbu demonstrou seu
descrédito na instituição, negando-se a lhe atribuir competências que entendia serem do
Poder Moderador. Afirmava o conselheiro:
Despojar-se dessa faculdade, cedendo-a a um Poder que se move por outras
molas, e se dirige por normas absolutas, que nem sempre estão de acordo com
os novos e variados interesses que surgem do movimento progressivo da vida
social, seria o mesmo que condenar-se à inércia com grande detrimento dos
interesses públicos. (‘Resolução de 12 de fevereiro de 1887’ da Seção de Justiça
do Conselho de Estado. Revista O Direito 1887, vol. 43, 469-478).

Já Paranaguá defendeu que:
[...] a responsabilidade “decretada pelo governo, é um meio extraordinário que
pressupõe atos manifestamente abusivos, flagrante violação de lei. O princípio
da separação ou independência dos poderes, e sobretudo a liberdade de
apreciação, tão necessários ao juizes, nos despachos ou julgamentos que têm de
proferir, justificam os escrúpulos do governo de Vossa Majestade Imperial a este
respeito” (“Resolução de 12 de fevereiro de 1887” da Seção de Justiça do
Conselho de Estado. Revista O Direito 1887, vol. 43, 469-478).

Este parecer foi acolhido pelo Imperador, de tal modo que o juiz não foi
responsabilizado. A defesa de Paranaguá e sua aceitação pelo Imperador demonstram
98

“O 2o marquês de Paranaguá nasceu a 21 de agosto de 1821 no Piauí, província que representaria na câmara (18501865) e no Senado (desde esta última data). Bacharel pela Faculdade de Olinda, foi magistrado e pertenceu ao
Conselho de Estado, presidiu as províncias do Maranhão, de Pernambuco e Bahia. Além de integrar [...] ministério de
Ângelo Muniz, foi ministro de Estado mais quatro vezes e uma vez presidente do Conselho de ministros, em 1882”
(Lacombe 1986, 221).
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um processo de significativa transformação da cultura jurídica e política durante o
período imperial. Às vésperas da instauração da República percebia-se a preocupação de
se conferir ao Poder Judiciário um papel maior na regulação de determinadas relações
econômicas.
Considerações Finais
Assim, os últimos vinte anos do Império foram marcados pelas diversas tentativas de
redefinição do papel do Judiciário no arcabouço institucional brasileiro. A partir da
Reforma Judiciária (1871) e da Lei Saraiva (1881), os juízes de direito passaram a reunir
novas atribuições. Nesse período, ampliou-se também a deferência de órgãos como o
Conselho de Estado em relação às decisões judiciais. Questões que nas décadas
anteriores eram tratadas como pertinentes à pauta do contencioso administrativo, como
as concessões de serviços públicos, foram pouco a pouco sendo incorporadas à pauta
judicial.
Essa sensível reconfiguração, no entanto, ainda manteria em funcionamento um
sistema bastante diferente daquele que viria a ser adotado pela Constituinte Republicana
de 1891. Assim, as reformas nem tocaram na separação entre contencioso
administrativo e judicial nem na “inversão de hierarquias” entre Relações e Supremo,
típicos mecanismos do modelo francês de desenho institucional. Afinal, eram reformas
que buscavam preservar a essência do sistema monárquico de poder. A ruptura viria
somente com a queda do regime e a necessidade de se encontrar, para a República,
sustentáculos de legitimidade que substituíssem as barbas do Imperador.
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